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Inauguracja
Międzynarodowi
Roku
Astronomii
w Toruniu

Koncert Uniwersytecki. Chór Akademicki oraz Toruńska Orkiestra
Symfoniczna pod dyrekcją Rubena Silvy. Fot. K. Zawada
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Ksiądz prof. Michał Heller w czasie wykładu. Fot. K. Zawada

Po każdym z wydarzeń na Torunian czekała atrakcja — astrono
mowie i miłośnicy astronomii przygotowali wieczorne pokazy nie
ba. Fot. S. Soberski
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oficjalnie uznaję Międzynarodowy Rok Astronomii w Polsce za otwarty - to
słowa Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego na uroczystości odsłonięcia
planetoid'y „ Toruń ” i inauguracji Międzynarodowego Roku Astronomii w Polsce.
Otwarcie Międzynarodowego Roku Astronomii zostało wplecione w Toruniu
w wiązankę imprez corocznie organizowanych w rocznicę urodzin Mikołaja
Kopernika, które trwały ponad tydzień. Na tę okazję Prezydent RP Lech
Kaczyński wystosował specjalne posłanie do uczestników inauguracji
i środowiska astronomów polskich. Tym listem Prezydenta RP otwieramy bieżący
numer i dalej przytaczamy opis wydarzeń związanych z Rokiem Astronomii
w Toruniu, na Dolnym Śląsku i w Malopolsce. Warto przypomnieć, że imprezom Międzynarodowego
Roku Astronomii 2009 w Polsce patronują Komitet Astronomii PAN, Polskie Towarzystwo
Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.

imi

Pierwszym artykułem „astronomicznym ” w bieżącej „ Uranii”jest opis Drogi Mlecznej — naszego
domu w Kosmosie. Nasza gwiazda, Słońce, jest jedną z gwiazd Drogi Mlecznej, a my razem z nim
i Systemem Planetarnym mamy w niej swoją „siedzibę”. Droga Mleczna, to nasza Galaktyka. Dobrze
jest dowiedzieć się, ja k ten nasz dom wygląda ijak toczyła się historia jego poznawania. Pisze o tym
Andrzej Strobel z Torunia, od lat badający gwiazdy i gromady gwiazd Drogi Mlecznej.
Nasza planeta, Ziemia, też jest ciałem niebieskim. Na ogół mówimy, że planety są ciałami, które nie
wysyłają własnego promieniowania, a świecą odbitym światłem słonecznym. Ale czy tak rzeczywiście
jest we wszystkich dziedzinach promieniowania? Otóż nie, nasza Ziemia jest i to nawet dość silnym
źródłem promieniowania radiowego, podobnie ja k inne planety posiadające pole magnetyczne. O tym
dość szczególnym promieniowaniu radiowym Ziemi pisze, zajmujący się od szeregu lat tą tematyką, Jan
Hanasz, specjalista fizyki kosmicznej z CBK PAN.
Grupa, która zaprzyjaźniła się przed łaty, w czasie fromborskich „ Wakacji w Planetarium ”,
postanowiła dokonać „podbojupolskich planetariów”. Opis swoich wrażeń z niedawnych odwiedzin
17 planetariów prezentują piórem Radosława Piorą. Różne są to instytucje. Jedne publiczne, inne
raczej „prywatne”, szkolne, jedne duże, mieszczące pod kopulą od 200 do prawie 400 osób, inne małe,
mogące organizować pokazy tylko dla 20 osób. Ale wszystkie prowadzone przez ludzi z wielkim sercem,
którzy pragną przybliżyć tajemnice Kosmosu każdemu, kto do nich trafi.
Z wydarzeń krajowych opisujemy przebieg i rezultaty grudziądzkiego Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego. ^Rozmaitościachpiszemy o kwazarach, które nie
zawsze chcą świecić, o nowej inicjatywie budowy radioteleskopu PIAST o rozmiarach Polski,
o meteorytowych kraterach na Marsie itp. W Astronomii w Szkole zwracamy uwagę na nowe
możliwości obserwacyjne dla szkól w postaci mikroobserwatorium.
W In Memoriam przypominamy sylwetkę zmarłego w końcu ub. roku dr. Józefa Juchniewicza
z CBK PAN w Warszawie i odnotowujemy odejście znanego miłośnika astronomii i autora powieści
fantastycznych Andrzeja Trepki.
Jak zawsze mamy kalendarz astronomiczny opracowany przez Tomasza Ściężora z Krakowa. Teraz
kalendarz ten opisuje już ciała niebieskie i zjawiska, które będą widoczne w lipcu i sierpniu. Naszą
Recenzję poświęcamy niedawno wydanej książce ks. prof. Michała Hełłera pt. Filozofia i Wszechświat,
która zapewne zainteresuje wielu z Państwa. Jest też felieton muzyczny, krzyżówka i rekomendacja
ciekawych stron internetowych.
Przypominam Państwu o naszym konkursie na najciekawsze obserwacje astronomiczne.
Życzę pogodnego nieba i przyjemnej lektury naszego pisma
Toruń, w kwietniu 2009 r
3/2009
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czytelnicy piszą...
O pewnej dziwnej
pomyłce
Nawet Redaktorowi Na
czelnemu zdarzyło się popeł
nić faux pas: we wstępniaku,
w „Uranii-PA” nr 6/2008 napi
sał o Krzysztofie Włodarczyku
jako o autorze artykułu o De
Revolutionibus, podczas gdy
artykuł ten napisał Jarosław
Włodarczyk. No cóż, znamy aż
czterech W łodarczyków —
astronomów...
Natomiast w numerze 1/
2009 „Uranii-Postępów Astro
nomii”, w kalendarzu astrono
micznym na marzec i kwiecień,
znalazła się zadziwiająca po
myłka.
Otóż pod datą 31 marca
czytamy: „księżyc Saturna Ty
tan w maksymalnej elongacji
zachodniej”, natom iast pod
datą 1 kwietnia mamy: „księżyc
Saturna Tytan w maksymalnej
elongacji wschodniej” . Taka
konfiguracja jest jednak abso
lutnie niemożliwa: Tytan obie
ga Saturna w ciągu prawie
szesnastu dób ziemskich, za
tem przejście od elongacji za
chodniej do wschodniej trwa
niemal 8 dób. Bardziej popraw
ny jest więc kolejny zapis pod
datą9 kwietnia: „księżyc Satur
na Tytan w maksymalnej elon
gacji zachodniej”. Rzeczywi
ście — od 1 do 9 kwietnia upły
wa 8 dni. Ale dlaczego tylko
„bardziej poprawny”? Wydaje
się, iż została także pomylona
kolejność elongacji, co można
prześledzić od daty 23 marca.
Co się stało? Chochlik drukar
ski? Fatal error? Prima aprilis?
Nie wiem ani ja, ani kol. Tomasz
Sciężor, który jednak będzie to

Andrzej Nekanda-Trepka
( 1923— 2009)
' głębokim żalem informujemy, że w dniu 25 marca br. zmarł znany popularyzator
lauki, członek PTMA, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astronautyki;
autor m.in. biografii K. E. Ciołkowskiego, książek: Życie we Wszechświecie, Biokosmos; pisarz science fiction, głównie w wydaniu kosmicznym, np. Kosmiczni bracia
(współautor K. Boruń, 1923— 2000), Kosmiczny meldunek— podpisujący swe utwo
ry Andrzej T r e p k a . Był On również autorem recenzji oraz artykułów publikowa
nych w „Uranii”, ostatnio w nr. 4/2006.
W czasie II wojny światowej był On ppor. AK, służąc po rozkazami gen. Nieczui-Ostrowskiego na Ziemi Proszowickiej.
Andrzej Nekanda-Trepka został pochowany 28 marca br. w Rychłocicach, w gro
bowcu w rodzinnej kaplicy.
Cześć Jego pamięci!

J
musiał zdecydowanie wyjaśnić
oraz sprostować wszelkie po
myłki.
Z poważaniem
T. Z. Dworak
Odp.: Dziękujemy kol. Dwora
kowi za wnikliwą lekturę. Przy
opracowywaniu kalendarza Au
tor korzystał z wykresów tzw.
teleskopowych, czyli z odwróco
nymi stronami świata. Dla mar
ca poprawił, dla kwietnia o tym
zapomniał. Przepraszamy
Autor i Redakcja

Dziękuję bardzo za wspaniały
prezent w postaci wielkoforma
towego kalendarza!!! Napraw
dę wyśmienity upominek na ten
wyjątkowy dla nas rok. Już
wcześniej chciałem się na taki
«załapać», lecz dystrybucja
tego typu wydawnictw odbywa

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.:
300,00 zł
1/4 s.:
200,00 zł
1/8 s.:
100,00 zł — ten rozm iar traktujem y jako
najmniejszy „m oduł”.
Podobnie je st ze stroną kolorową.
Istnieje m ożliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!
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ła się w sposób niedogodny dla
mieszkańców mniejszych miej
scowości (centra dystrybucyj
ne).
Pozdrawiam serdecznie
całą Redakcję!!!
Grzegorz Kubicki
Ostrowiec Świętokrzyski

„Chciałbym dodać, że ostatnie
hasło (nr 16) z tej krzyżówki,
czyli „Rój związany z kometą
Halleya” to na pewno nie Kwadrantydy, ja k sugeruje pan
Adam Michalec w swoim arty
kule „Spojrzenie w niebo A.D.
2009”.
Jako długoletni członek Pra
cowni Komet i Meteorów, która
zajmuje się zjawiskami mete
orów, chciałbym sprostować in
formację zawartą w owym ar
tykule. Dla Kwadrantydów cia
łem macierzystym jest planetoida 2003 EH,, pozostałość ko
smicznej katastrofy w 1490 r.
N atom iast w spom niana
w krzyżówce kometa Halleya
jest ciałem macierzystym dla 2
rojów— Orionidów i Eta Akwarydów.
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Skoczewki
Tarnów
* * *

Udało mi się niedawno „złowić”
prawdziwego „astrozajączka”.
W dziecinnych durnych zaba
wach „zajączkami” nazywano
oślepianie kogoś za pomocąlusterka. Obecnie coś w tym sty
lu robią satelity serii Iridium
swymi panelami słonecznymi,
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gdyż puszczająz Kosmosu sło
necznego „zajączka”.
Efem erydy tych zjaw isk
są dostępne na stronie http://
heavens-above.com /selecttown.asp?CountrylD=PL
Czasem ich jasność może
nad danym miejscem wzros
nąć aż do -8 mag. Czas trwa
nia zjawiska zaledwie kilka se
kund, więc bez powyższych
efemeryd jest raczej trudno coś
takiego zaobserwować. Choć
błyski Iridium są dla ludzi nie
groźne, to istnieje pewne ryzy
ko, że mogą uszkodzić deli
katną i niezwykle czułą apara
turę optyczną w astronomicz
nych obserwatoriach (jeśli w nią
trafią).
Na zdjęciu jest flara Iridium
- 6 mag. na tle gwiazd. Aparat
Sony Alpha 700 + PANCOLAR
1.8/50.
Pozdrawiam bardzo ser
decznie
Andrzej Karoń

3/2009
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List Prezydenta R P Lecha Kaczyńskiego

Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” (ISSN 0042-0794)
— dotychczasowego miesięcznika PTMA, ukazującego się od 1922 r. i „Postępów Astrono
mii” (ISSN 0032-5414) — dotychczasowego
kwartalnika PTA, wychodzącego od 1953 r. Pa
tronat: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii. Zachowana zostaje dotychczasowa nume
racja „Uranii” . Pismo jest częściowo finanso
wane przez MNiSzW.
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Inauguracja Międzynarodowego Roku Astronomii w Polsce

106

Inauguracja obchodów MRA2009 w województwie dolnośląskim

107

Konkursy astronomiczne

108 Droga Mleczna

Droga Mleczna, czyli nasza Galaktyka, to miejsce w Kosmosie, gdzie znajduje się na
sza dzienna gwiazda — Słońce, a wraz z nim Układ Planetarny, w skład którego wcho
dzi Ziemia i my, je j mieszkańcy. Jakie było rozumienie natury słabej poświaty na noc
nym niebie, jaka była historia poznawania je j istoty i naszego miejsca w niej? Jak
dzisiaj rozumiemy Drogę Mleczną, czym ona naprawdę jest? To pytania, na które daje
odpowiedź niniejszy artykuł
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116 Ziemia jako radioźródło
Jan Hanasz
Powszechnie znana definicja planety to twierdzenie, że jest ciałem niebieskim, które
samo nie świeci, a widzimyje na niebiejako jasny obiekt, dlatego, że odbija promienio
wanie słoneczne. Czy tak jest naprawdę? Nie! Są dziedziny długości fal, w których
Ziemia i inne planety (te, które posiadają pole magnetyczne) świecą. Są nawet silnymi
źródłami promieniowania radiowego. O naturze świecenia Ziemi traktuje ten ciekawy
artykuł. Polecam Państwu jego lekturę
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122 Podbój polskich planetariów
Radosław Pior
Grupa przyjaciół z wielokrotnych Wakacji w Planetarium we Fromborku, po latach,
wybrała się na zwiedzanie polskich planetariów. Autor sprawozdania dzieli się z naszy
mi Czytelnikami swoimi spostrzeżeniami i zachęca do odwiedzania tych interesujących
placówek
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we na Marsie (134)
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Andrzej Strobel
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iv kraju: X X V Ogólnopolskie M łodzieżowe Seminarium astronomiczne
w Grudziądzu
astronom ia w szkole:

Śladam i G alileusza — mikroobserwatorium

dla każdego
132

in memoriam: J ó ze f Juchniewicz (1944—2008)

136

kalendarz astronomiczny 2009: Lipiec — sierpień

142

recenzje: Michał Heller: Filozofia i Wszechświat, wybór pism

143

astronomia i muzyka: Ojciec Niebo, matka Ziemia

144

relaks z Uranią: Krzyżówka

144

ciekawe strony internetowe

Errata: w poprzednim zeszycie w spisie zawartości stron kolorowych winno być:
W kolorze: Obserwacje radiowe galaktyk spiralnych grom ady Virgo (o.II); Fomalhaut b (w.II—III); Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna, Konferencja w Toruniu
(w.IV); Galeria Uranii (w.I, o.III); Enceladus (o.IV)

NA OKŁADCE
Pom nik planetoidy „ 12999 Toruń ” odsłonięty w dniu inauguracji Międzynarodowego
Roku Astronomii 2009 przy akompaniamencie pom patycznej muzyki Vangelisa i na tle
girland sztucznych ogni obrazujących m.in. ciała Systemu Kopernikowskiego.
Fot. Magda Kujawa
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Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
W arszawa, 19 lutego 2009 roku
Uczestnicy
uroczystości inauguracji
M iędzynarodow ego Roku A stron om ii 2009
w T oruniu
Szanow ni Państwo!
Pozd raw iam w szystkich z g ro m ad zo n y ch w T o ru n iu uczestn ik ów uroczystej in au g u racji
M iędzy n arodo w ego R ok u A stro n o m ii. T ru d n o w yobrazić sob ie lepsze m iejsce w Polsce
na zorganizow anie tego spotkania, niż T oruń — m iasto najwybitniejszego polskiego astronom a,
M ikołaja K opernika. N ależy podkreślić, że współcześni polscy astronom ow ie niejednokrotnie
udo w od n ili, że są god n ym i dzied zicam i w ielkiego to ru n ian in a. N asza a stro n o m ia od lat
utrzym uje się niezm iennie w światowej czołówce. Wyrazem tego jest także wysoki poziom badań
p ro w ad zo n y ch w U n iw ersy tecie M ik o ła ja K o p e rn ik a o raz C e n tru m A stro n o m ic z n y m
im. M ikołaja K opernika Polskiej A kadem ii N auk w Warszawie i Toruniu. W uznaniu osiągnięć
rodzim ej astron om ii, a także znaczenia badań astronom icznych dla rozwoju polskiej nauki
przyjąłem zaszczytną propozycję objęcia przewodnictwa w Kom itecie H onorow ym obchodów
M iędzynarodow ego R oku A stronom ii.
D ociekania astronom iczne towarzyszą ludzkości od sam ych jej początków . W starożytności
astron om ia uchodziła za dziedzinę godn ą mędrców, zaś od czasów średniowiecza przez wiele
wieków stanowiła jedną z siedm iu sztuk wyzwolonych, czyli nauk niezbędnych dla ogólnego
w ykształcenia i uzyskan ia um ysłow ej ogłady. O g ło szo n y dwa lata tem u M iędzynarodow y
R ok A stron om ii 2009 upam iętnia czterechsetną rocznicę zastosow ania przez Galileusza lunety
do obserwacji nieboskłonu. O d czasów nowożytnych, od przełom u, jakim było przyjęcie systemu
heliocentrycznego, rośnie znaczenie astronom ii jako dyscypliny pozwalającej zrozum ieć dzieje
w szechśw iata, a tym sam ym nasze w n im m iejsce. D z iś a stro n o m ia zw iązan a jest ściśle
z astrofizyką, a najwybitniejsi fizycy często są właśnie astrofizykam i. W yniki tych badań ważne
są nie tylko dla w ąskiego gron a sp ecjalistów , ale p o b u d z a ją w yobraźnię całej lu d zk o ści,
nawet jeśli jest to wiedza coraz bardziej techniczna, skom plikow ana i posługująca się m ało
intuicyjnym językiem opisu.
Fascynacja astron om ią towarzyszyła człowiekowi od dawna. Jej rozwój stanow ił jedn ą z sił
n apędow ych n au ki. In trygow ała też od zaw sze filo z o fó w , którzy w idzieli w niej szansę
na uzyskan ie od p o w ied zi na pytan ia ostateczne. F ilo z o f Im m an uel K an t m ów ił o niebie
gwiaździstym i o prawie m oralnym jako o tym, co najlepiej określa naturę ludzką — św iadom ość
istnienia w nieskończonym świecie oraz rygoryzm porządku m oralnego. N iebem gwiaździstym
fascynowali się poeci, tworząc — jak D ante — urzekające pięknem wizje. Fascynowali się prorocy,
rzepow iadacze przyszłości, astrologow ie, a także nieodm iennie upajają się nim zakochani,
ascynuje się nią dzisiaj również liczna rzesza astronom ów am atorów , którzy uważnie śledzą
wyniki badań kosm osu, z zapartym tchem czekają na wieści z powierzchni M arsa i rozprawiają
o czarnych dziurach. Ta szlachetna pasja przyczynia się do popularyzacji astronom ii, utrzymuje
w okół niej aktywne zainteresow anie oraz, jak przed w iekam i, czyni i d zisiaj astron om ów
profesjonalistów przedm iotem niekłam anego podziwu.
R o k 2 0 0 9 b ę d z ie d la śro d o w isk a p o lsk ic h a stro n o m ó w i a stro fiz y k ó w w yjątkow y.
Stwarza on szansę na w ym ianę poglądów m iędzy naukow cam i, a także na zainteresow anie
a s t r o n o m ią sze rszy ch kręgów n a sz e g o sp o łe c z e ń stw a , w tym z w łaszcza m ło d z ie ż y .
Życzę Państwu, a za Państwa pośrednictwem wszystkim polskim astron om om i astrofizykom ,
by uczestnictw o w inicjatywach M iędzynarodow ego R oku A stron om ii przyniosło Państwu
wiele zawodowej satysfakcji, przyczyniając się zarazem do dalszego um ocnienia silnej pozycji
polskiej astron om ii w świecie.

f
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Inauguracja Międzynarodowego
Roku Astronomii w Polsce
'dniach 18-26 lutego 2009 r.
w Toruniu trwały wydarzenia
otwierające Międzynarodo
wy Rok Astronomii w Polsce. Tydzień
pełen w rażeń rozpoczęło 18 lutego
otwarcie w Dworze Artusa wystawy
prac Jacka Drążkowskiego „Astrożarty,
czyli z czego śmieją się astronomowie”.
W ystawa była ow ocem wieloletniej
współpracy Jacka Drążkowskiego z na
szym czasopismem, które wzbogacał
swoimi rysunkami. A utor jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzy
stwo Meteorytowego i współredakto
rem kw artalnika „M eteoryt” . Od lat
opracowuje graficzny wygląd „U ranii-PA ” i tworzy jej skład komputerowy.
Wystawę otworzył dyrektor Dworu Ar
tusa M arek Pijanowski, a głos zabrali
dr Maciej Mikołajewski — spiritus movens całego w ydarzenia oraz prof.
Edwin W nuk — prezes Polskiego To
w arzystw a A stronom icznego. Jacek
Drążkowski przedstawił historię po
wstawania swoich rysunków i oprowa
dził gości po wystawie.
Z inicjatywy prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Świeckiej ,Astrożarty” goszczą obecnie w Świeciu nad
Wisłą w Izbie Regionalnej Ziemi Świec
kiej. Wystawa rysunków połączona jest
z ekspozycją minerałów i meteorytów,
wśród których największe zainteresowa
nie wzbudził meteoryt „Świecie”. Pra
ce J. Drążkowskiego oglądać będzie
można również w Grudziądzu i Olszty
nie. Zainteresowanych sprowadzeniem
„Astrożartów” do innych miejscowości
prosimy o kontakt z redakcją.
Na zakończenie wieczoru w kawiar
ni „Struna Światła” w Domu Artusa
uczniowie z III Liceum Ogólnokształ
cące im. Unii Lubelskiej z Lublina
przedstaw ili happening „Po prostu
błyszcz”. Pomysłowo i dowcipnie zre
alizowane przedstawienie wyszło spod
pióra Macieja Siedleckiego z klasy III d.
Rolę jurorów zagrali Mateusz Wróblew
ski, M aciej M azur i Karol Iwaniak,
Gwiazdę — Katarzyna Lisek, Galakty
kę — Anna Wójcik, a w rolę skrzyw
dzonego Plutona wcieliła się Małgorza
ta Patryn. Do tej trupy aktorskiej z klasy

W

3/2009

III d dołączyła pierwszoklasistka Mo
nika Szym czyk grająca Supernową.
Światła zgasły, a na scenę wkroczyli
młodzi aktorzy...
Jury przeprowadzało casting do wiel
kiego show.
Pierwsza kandydatka to Gwiazda: —
Jestem zbudowaną z materii międzygwiazdowej gwiazdą typu O.
Jury: — Gwiazdy typu O szybko się
wypalają...
Gwiazda: — W życiu nie ma czasu
na nudę! Za nic nie zamieniłabym się
z tymi typu M czy K.
Druga kandydatka to Galaktyka.
Jury: — Galaktyka ja k ta lala...
Galaktyka: — Jest nas wiele tysięcy!
Jury: — No, to ten casting trochę
potrwa...

Trzecia kandydatka to również kobie
ta i to bardzo atrakcyjna.
Jury: — Trochę sfeminizowany ten
casting... Jak cały Wszechświat. Pani
imię?
Kandydatka: — Supernowa!
Czwarty kandydat wygląda niepozor
nie:
Jury: — Imię?
Kandydat:— Pluton... Zdegradowa
li mnie... Jak ja się teraz na imprezie
pokażę... Tak, tak, skończyło się rumakowanie.
To tylko migawka z przedstawienia,
które wzbudziło wielki aplauz publicz
ności. Mamy nadzieję, że trupa młodych
aktorów będzie działać nadal, bo talen
tu im nie brakuje. Opiekunce całego
przedsięwzięcia — nauczycielce fizyki

Jacek Drążkowski opowiada historie powstawania wybranych rysunków. Fot. K. Zawada

Młodzi aktorzy z Ili Liceum z Lublina. Fot. K. Zawada
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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pani dr Reginie Zawiszy-Winiarczyk
serdecznie gratulujemy i życzymy dal
szych sukcesów.
19 lutego — dzień urodzin Mikoła
ja Kopernika — jest dla Torunia świę
tem miasta i świętem uniwersytetu.
Dies Natalis Copernici rozpoczęło tra
dycyjne złożenie kwiatów na Rynku
Staromiejskim pod pomnikiem Astro
noma. Pochód władz uczelni, senato
rów i świeżo upieczonych doktorów do
pomnika Kopernika w tradycyjnych
strojach akademickich, przy dźwiękach
muzyki wojskowej, był imponujący.
W tym pochodzie nie zabrakło też
władz Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego. W imieniu astronomów wie
niec złożyli Przewodniczący Rady Na
uki MNiSzW i Komitetu Astronomii
PAN prof. Kazimierz Stępień, Prezes
PTA prof. Edwin Wnuk i redaktor „Uranii-Postępów Astronomii” prof. Andrzej
Woszczyk. Następnie senat i władze
UMK udali się do auli uniwersyteckiej
na obchody Święta Uczelni. Uroczystą
akademię otworzył JM Rektor UMK
prof. Andrzej Radzim iński, który
w przemówieniu powitalnym mówił
0 Międzynarodowym Roku Astrono
mii. Towarzyszył mu prof. Ryszard Legutko, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP. Prezydent Lech Ka
czyński objął Przewodnictwo Komite
tu Honorowego polskich obchodów
Międzynarodowego Roku Astronomii
1 skierował do uczestników otwarcia
polskich obchodów MRA2009 specjal
ne posłanie, które w auli UMK odczy-

W imieniu wszystkich astronomów wieniec pod pomnikiem Kopernika złożyli (od lewej) prof.
Andrzej Woszczyk — redaktor naczelny „Uranii-Postępów Astronomii", prof. Kazimierz Stę
pień — przewodniczący Komitetu Astronomii PAN i prof. Edwin Wnuk — prezes PTA. Napis
na wstędze głosił „W Roku Astronomii 2009, dla największego z nas — Polskie Towarzystwo
Astronomiczne". Fot. K. Zawada

tał jego wysłannik prof. Ryszard Legutko (patrz s. 100). Na ten dzień Planeta
rium im. Władysława Dziewulskiego
w Toruniu przygotowało specjalne po
kazy pt. „Toruń miasto Kopernika”.
A wieczorem, przy fontannie Cosmopolis wyrzucającej strumienie wody
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Rys. Jacek Drążkowski
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w rytm kopernikowskiego obrotu pla
net wokół Słońca, nastąpiło odsłonię
cie pomnika planetoidy 12999 Toruń
i oficjalna inauguracja Międzynarodo
wego Roku Astronomii w Polsce. Przy
tej okazji Prezydent Torunia Michał Za
leski powiedział:
Szanowni Państwo!
Dajemy dziś z Torunia znak całej
Polsce, iż nadszedł czas na wielkąprzygodęz astronomią, czyli na nasz aktyw
ny udział w Międzynarodowym Roku
Astronomii. To wezwanie z kopernikańskiego Torunia do zainteresowania
sprawami nieba i Kosmosu ma swoją
wyjątkową siłę. Czynimy to przecież
w rodzinnym mieście wielkiego astro
noma dziś, czyli w dniu urodzin Miko
łaja Kopernika — najsłynniejszego
mieszkańca naszego miasta i uczone
go wszech czasów, a także patrona Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. Nigdzie w Polsce, a może nawet
nigdzie w świecie myślenie o Kosmo
sie nie jest tak przejmujące ja k w Toru
niu! Tym przyciągamy, od lat pokazu3/2009
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jem y gościom naszego m iasta i z tego
czerpiem y niesam ow itą satysfakcję.
Dziś zatem, inaugurując w Toruniu
p o lsk ie obchod y M iędzynarodow ego
Rolcu Astronomii, stajem y przed tą ko
smiczną instalacją z planetoidą noszącą
im ię Torunia i zachęcam y siebie oraz
całą P olskę do przejścia przez tę sym
boliczną bram ę ku poznaniu tajników
astronomii. Warto to uczynić, aby uznać
geniusz w ielkiego Kopernika w 536 rocz
nicę je g o urodzin i rów nego mu G alile
usza, z którym łączymy w tym roku 400
rocznicę użycia przez niego lunety do
oglądania nieba.
Odsłanianą dziś artystyczną replikę
plan etoidy Toruń um ieściliśm y w są 
siedztw ie pełn ej sym bolifontanny „ Cosm opolis ”, m ającej kształt i zarysy kar
ty K opem ikańskiego dzieła „ O obrotach
cia ł niebieskich ”, a le także nieopodal
najlepszego w Polsce, Toruńskiego P la
netarium. Chcemy bowiem, by ta nowa
rzeźba wraz z tą fontanną stała się p o l
skim znakiem bliskiego spotkania ludz

kiego umysłu i zjaw isk kosm icznych.
W Międzynarodowym Roku Astronomii
zasługują na to Toruń, toruńskie i p o l
skie naukowe środow isko astronomicz
ne, ale także my wszyscy i cała Polska.
Z nadzieją na dobre wykorzystanie
tego czasu i pełn e zachwytu spogląda
nie ku gwiazdom oficjaln ie uznaję M ię
dzynarodowy Rok Astronomii w P olsce
za otwarty!
Główną atrakcją wieczoru było od
słonięcie rzeźby plenerowej „Planetoida 12999 Toruń”. Jest to chyba pierw
szy w św iecie pom nik postawiony
planetoidzie, a jego autorką jest młoda
rzeźbiarka, doktorantka W ydziału
Sztuk Pięknych UMK, Paulina KaczorPaczkowska. Koordynator toruńskich
obchodów Roku Astronomii dr hab.
Maciej Mikołajewski z Centrum Astro
nomii UM K odczytał list Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego i przypomniał, że
to mieszkańcy Torunia wybrali napis na
tablicy przy planetoidzie: „Planetoida
Toruń 12999 — krąży między orbitami

Drodzy Przyjaciele z Torunia,
Było mi niezmiernie miło, że mogłem zasugerow ać nazwę Toruń dla je d 
nej z planetoid, którą odkryłem. Przesłałem tę propozycję do Kom isji Nazw
M iędzynarodowej Unii Astronomicznej i została ona zaakceptow ana w m ar
cu ubiegłego roku. Planetoidy sąjedynym i ciałam i niebieskim i, które m ogą
być nazwane przez ich odkrywców. Praw ie wszystkie gwiazdy i galaktyki
m ają p o prostu numery katalogow e; w Układzie Słonecznym, reguły nazy
wania form pow ierzchni na planetach i satelitach są bardzo rygorystyczne
i zajęłoby dużo czasu, aby np. nadać kraterow i na M arsie nazwę Waszego
miasta.
M oże będziecie zainteresow ani tym, że planetoida 12999 Toruń ma śred
nicę od 5 do 10 km, w ięc m oże m ieć pow ierzchnię około 200 km kw adrato
wych, co stanowi praw ie dwukrotną pow ierzchnię Waszego m iasta! Planeto
ida Toruń okrąża Słońce w wewnętrznej części Głównego P asa Planetoid,
pom iędzy M arsem a Jow iszem , i będzie się to, z dużym praw dopodobień
stwem, działo przez miliardy lat w przyszłości.
Istnieje bardzo interesujący zw iązek pom iędzy odkryciem planetoidy To
ruń a M ikołajem Kopernikiem . To odkrycie zostało dokonane przy pom ocy
m ałego teleskopu fotograficznego, tego sam ego, którym odkryto Plutona
w 1930 roku. W tamtym czasie Pluton był uważany za najbardziej odległą
znaną planetę, która oczyw iście bardzo dobrze pasow ała do wizji Koperni
ka, że to w łaśnie planety krążą dokoła Słońca.
Planuję odw iedzić Toruń za dwa m iesiące i będzie mi niezm iernie miło
spotkać wtedy wielu z Was.
Z poważaniem,

Obserwatorium Low ella
Flagstaff, Arizona, USA
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Koordynator toruńskich obchodów Roku
Astronomii dr hab. Maciej Mikołajewski z Cen
trum Astronomii UMK odczytał list Prezyden
ta RP Lecha Kaczyńskiego.
Fot. Magda Kujawa

Marsa i Jowisza — odkrył ją 30 sierp
nia 1981 r. Edward Bowell, Lowell Ob
servatory Arizona USA”. Głos zabrał
również przewodniczący Rady Nauki
i Komitetu Astronomii prof. Kazimierz
Stępień oraz autorka rzeźby. Na prośbę
prof. Tadeusza Michałowskiego, wycho
wanka toruńskiej astronomii, profesor
Bowell zgodził się wystąpić z wnio
skiem do władz Międzynarodowej Unii
Astronomicznej, abyjednej z odkrytych
przez siebie planetoid — planetoidzie
(12999) 1981 QJ2 — nadać imię „To
ruń”. Swą prośbę argumentował tym,
że Toruń jest rodzinnym miastem Ko
pernika, siedzibą Uniwersytetu Jego
imienia oraz największego polskiego ob
serwatorium i prężnego ośrodka badań
astronomicznych, a także tym, że Toruń
od kilkunastu lat jest na liście Świato
wego Dziedzictwa Kulturowego i Na
turalnego UNESCO.
Profesor Bowell skierował list do torunian, którego polskie tłumaczenie od
czytał prof. Michałowski (tekst obok).
Odsłonięcia rzeźby dokonali prezy
dent Michał Zaleski, przewodniczący
rady miasta Torunia Waldemar Przyby
szewski i prezes Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego prof. Edwin Wnuk.
Ceremonii towarzyszył pokaz sztucz
nych ogni autorstwa Pawła Zyguły wy
konany przez firmę Nakaja Art z Kra
kowa.
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Na zakończenie wieczoru prof. Ta Haydna, kompozycję
deusz Michałowski z Uniwersytetu Ada toruńskiej artystki
ma Mickiewicza w Poznaniu wygłosił Magdaleny Cynk —
w Planetarium wykład pt.,Jak może wy „Planetoida 12999
Toruń” (prawykona
glądać planetoida 12999 Toruń?”
Jak wygląda planetoida 12999 To nie) oraz „Glorię”
ruń? Nie wiemy. Istnieje szereg misji de współczesnego an
dykowanych obserwacjom planetoid, gielskiego kompozy
ale jak dotąd nie mamy dokładnych tora Johna Ruttera.
„Glorię” pięknie wy
zdjęć planetoidy Toruń.
Obiekt krąży w pasie asteroid mię śpiewał Chór Akade
dzy Marsem a Jowiszem w odległości micki, który w tym
około 2,3 razy dalszej od Słońca niż Zie roku obchodzi 30-lemia. Jego średnica to ok. 5— 10 km, cie swego istnienia.
Kadr z filmu „Tajemnica kodu Kopernika” w reżyserii Michała Jusza rok na Toruniu trwa 3,5 roku ziemskie
21
lutego w Ratuczakiewicza
go. Prawdopodobnie planetoida Toruń szu Staromiejskim odbyła się tradycyj wygląd twarzy 70-letniego Kopernika na
podobna jest do wielu innych planetoid na ogólnomiejska Wieczornica Koper podstawie znalezionej czaszki, ks. bi
sfotografowanych przez satelity Galileo, nikowska, a w jej programie polska skup dr Jacek Jezierski — inicjator pro
Hayabusa czy Rosetta, co pozwala nam premiera filmu „Tajemnica kodu Koper wadzonych badań, prof. Wiesław Bog
przypuszczać, że artystyczna wizja nika” w reżyserii Michała Juszczakie- danowicz, genetyk, który przeprowadzał
przedstawiona przez Paulinę Kaczor- wicza. Film dokumentalny przedstawia badania DNA czaszki i skontaktował
-Paczkowskąnie odbiega zbytnio od rze poszukiwanie grobu Mikołaja Koperni grupę badawczą z genetykami szwedz
czywistości.
ka w archikatedrze we Fromborku, nie kimi, dr Jerzy Sikorski, historyk z Olsz
Niedawno za pomocą naziemnych te udane poszukiwania grobu wuja Astro tyna, który ustalił prawdziwe miejsce
leskopów w Południowej Afryce „12999 noma, Łukasza Watzenrode oraz badania spoczynku Astronoma oraz biorący
Toruń” obserwował toruński astronom materiału genetycznego prowadzone udział w pracach archeolog prof. Wła
Krzysztof Hełminiak, a uzyskane zdję w Szwecji. Głównym narratorem filmu dysław Duczko.
W Uppsali znajduje się księgozbiór
cia, ukazujące jasną plamkę porusza jest Beata Jurkiewicz, kierująca ekipą
jącą się na tle gwiazd oraz dodatkowe badawczą. Po filmie prof. Krzysztof Mi Kopernika zrabowany przez Szwedów
informacje o planetoidzie 12999 Toruń kulski, historyk z UMK, poprowadził w czasie potopu szwedzkiego. Profesor
m ożna znaleźć na stronach PTA panel dyskusyjny, w którym udział wzię astronomii Goran Henriksson zapropo
li: kierujący pracami poszukiwania gro nował, by poszukać materiału gene
www.pta.edu.pl/12999/index.html.
20 lutego odbył się koncert uniwersybu Kopernika prof. Jerzy Gąssowski tycznego właśnie w tych księgach.
tecki, a Toruńska Orkiestra Symfonicz z Akademii Humanistycznej im. Alek W ,^Kalendarzu Rzymskim” Johhannena pod dyrekcją Rubena Silvy wykonała sandra Gieysztora w Pułtusku, inspek sa Stófflera znaleziono kilka włosów.
Symfonię Es-dur „Mercury” Josepha tor Dariusz Zajdel, który zrekonstruował W woluminie tym znajdują się również
liczne odręczne notatki poczynione przez
Kopernika. Znalezione włosy należało
bardzo starannie oczyścić, ponieważ księ
gę tę, na przestrzeni wieków, miało za
szczyt trzymać w rękach wielu ludzi,
w tym i pisząca te słowa. Porównano
DNA zęba wydobytego z czaszki z DNA
znalezionych włosów— na 99% należa
ły do jednego i tego samego człowieka.
Zatem wiemy, że Kopernik został pocho
wany przy ołtarzu św. Andrzeja, który
dziś nosi nazwę ołtarza św. Krzyża.
Z zęba wydobytego z czaszki Koper
nika udało się uzyskać chromosom Y,
czyli informacje z linii męskiej. W czasz
ce brak przednich zębów — jedynek
i dwójek — prawdopodobnie grabarz
kopiąc grób dla następnych kanoników
wybił je łopatą. Doktor Sikorski dodał,
że z badaniami trzeba było poczekać, aż
Prof. Tadeusz Michałowski w toruńskim planetarium opowiadał o tym, jak może wyglądać
planetoida 12999 Toruń i jaki jest obecny stan badań planetoid. Fot. K. Zawada
Jacek Jezierski — inicjator prac poszu-

104

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

3/2009

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009
kiwawczych— skończy liceum w Olsz
tynie, wybierze stan duchowny i w koń
cu zostanie biskupem oraz gospodarzem
katedry fromborskiej.
We Fromborku trwają pracę poszu
kiwawcze pavimentum, na którym Ko
pernik ustawiał swe instrumenty i do
konywał obserwacji. W czerwcu 2010 r.
odbędzie się we Fromborku uroczysty
pochówek znalezionych szczątków do
czesnych Mikołaja Kopernika. Na ko
niec uroczystości w Ratuszu goście wysłuchali pięknego koncertu zespołu
instrumentów dawnych Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego „Ars Nova”.
Do obchodów rocznicy urodzin Ko
pernika w Toruniu i inauguracji Roku
Astronomii został też włączony corocz
ny wykład im. Profesora Aleksandra
Jabłońskiego. 26 lutego, przy wypełnio
nej po brzegi 1000-osobowej widowni
auli uniwersyteckiej mieliśmy przyjem
ność wysłuchać wykładu ks. prof. Mi
chała Hellera pt. „Czas człowieka i czas
Wszechświata”. Ksiądz Heller jest pro
fesorem Ośrodka Badań Interdyscypli
narnych Papieskiej Akademii Teologicz
nej w Krakowie i laureatem Nagrody
Templetona za pokonywanie barier mię
dzy nauka a religią („Urania-Postępy
Astronomii”, 3/2008). Profesor, jak za
wsze, w ciekawy sposób przybliżał nam
tajemnice Kosmosu. M ówił o tym, że
je s te ś m y z b u d o w a n i z p o p io łó w
Wszechświata, bo pierwiastki niezbęd
ne do życia, jak węgiel czy tlen powsta

3/2009

Jak zwykle na wykładach prof. Hellera sala wypełniona po brzegi. Fot. K. Zawada

wały w gwiazdach, z których część, na
końcu swojej ewolucji, wybuchła jako
supernowa i rozproszyła się w przestrze
ni. Profesor Heller opowiadał o historii
Wszechświata, o zakrzywieniu czaso
przestrzeni, czarnych dziurach, spląta
niu kwantowym, progu Plancka i wielu
innych kosmicznych zagadkach, a słu
chaczom się wydawało, że wszystko jest
proste i wszystko rozumieją. Prof. Hel
ler ma niezwykły dar mówienia i pisa
nia o skomplikowanych problemach na
ukowych w prosty i przystępny sposób.
Każdego dnia na uczestników imprez
czekała astronomiczna atrakcja — to
ruńscy astronomowie i miłośnicy astro
nomii przygotowali wieczorne pokazy
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nieba. Pogoda dopisała, a 20 lutego
Wenus osiągnęła tegoroczne maksimum
blasku; jej sierp można było podziwiać
już przez niewielkie teleskopy. Liczni
zainteresowani przez chwilę mogli po
czuć się jak Galileusz, który 400 lat temu
jako pierwszy zaobserwował istnienie
faz naszej Gwiazdy Wieczornej.
To dopiero początek obchodów Mię
dzynarodowego Roku Astronomii. Za
chęcamy wszystkich do sprawozdań
z wydarzeń we wszystkich miejscach
w naszym kraju. N a stronie www.astronomia2009.pl można znaleźć informa
cje o przeszłych i przyszłych atrakcjach
astronomicznych w Polsce.
Karolina Zawada
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Inauguracja obchodów MRA2009
w województwie dolnośląskim
stronomiczne instytuty nauko
we i ośrodki zajm ujące się
astronomią na co dzień, w na
turalny sposób włączają się w obcho
dy Międzynarodowego Roku Astrono
mii 2009. Najcenniejsze jednak są
oddolne inicjatywy placówek kierowa
nych przez pełnych pasji entuzjastów
astronomii. By podkreślić ich ogromną
rolę w organizacji obchodów Roku
Astronomii, na inaugurację MRA2009
na Dolnym Śląsku wybrano bardzo
aktywną na polu edukacji astrono
micznej i popularyzacji astronomii
dolnośląską placówkę — II Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Ko
p ernika w G łogow ie. D odatkow ą
okazją do świętowania był jubileusz
istnienia w II LO szkolnego obserwa
torium astronomicznego. Od 10 lat li
ceum udostępnia tę nowoczesną pla
cówkę astronomiczną nie tylko swoim
uczniom, ale wszystkim szkołom Gło
gowa, powiatu głogowskiego i powia
tów ościennych. Rozsuwany dach na
płaskim dachu szkoły mieści wyposa
żony w napęd elektryczny teleskop
o średnicy zwierciadła 25 cm, a także
dwa mniejsze teleskopy oraz kompu
ter z dostępem do Internetu i kamerą
internetową Philips Westa. Kamerkę
ufundował prof. Bohdan Paczyński, li
cząc na rozwój web-cam astronomy

w głogowskim liceum. Profesor nie
przeliczył się, a obrazy uzyskane z wy
korzystaniem kamerki można oglądać
na stronie obserwatorium www.obserwatorium.lo2.pl.
Grono pedagogiczne i młodzież
głogowskiego II LO 18 lutego br. zor
ganizowali uroczystość godną inaugu
racji Roku Astronomii. Dyrektor II LO
w Głogowie, Tomasz Kuziak, powitał
przybyłych na uroczystość gości
z Wrocławia — prof. prof. Ryszarda
Cacha, Michała Tomczaka i Pawła
Rudawego; starostę i wicestarostę po
wiatu głogowskiego — Annę Brok
i R afaela R okaszew icza; radnych
z Rady Powiatu, dyrektorów głogow
skich szkół i młodzież szkolną. Obec
na była również mgr Barbara CaderSroka z IA UWr, reprezentująca
Komitet ds. obchodów Międzynarodo
wego Roku Astronomii 2009 w Pol
sce.
Prorektor Uniwersytetu Wrocław
skiego, prof, dr hab. Ryszard Cach,
wyraził radość z powodu możliwości
uczestniczenia w tak doniosłej uroczy
stości. Podkreślił rolę popularyzacji
nauki, a w szczególności nauk ści
słych. Na koniec wystąpienia oznaj
mił, iż obchody Międzynarodowego
Roku Astronomii 2009 na Dolnym
Śląsku uważa za rozpoczęte.
Prof. Michał
Tomczak, dyrektor
Instytutu A strono
micznego Uniwer
sytetu Wrocławskie
go wygłosił wykład
zatytułow any
„Astronomia na co
dzień i od święta”.
M ówił m iędzy in
nymi o pewnej nie
uniknionej przepaści
pom iędzy w iedzą
o osiągnięciach na
ukowych astrono
mów pracujących
w bardzo wąskich,
specjalisty czn y ch
dziedzinach astrono
Fot. 1. Obserwatorium astronomiczne w II LO w Głogowie
mii, a powszechną

A
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społeczną wiedzą na tematy astrono
miczne. Tę przepaść należy i można
niw elow ać, pogłębiając edukację
astronomiczną społeczeństwa poprzez
zaawansowaną popularyzację.
O projekcie zbudowania planeta
rium w każdym dolnośląskim powie
cie mówił w wykładzie „Cyfrowe pla
netaria dla dolnośląskich szkół” prof.
Paweł Rudawy, z-ca dyr. Instytutu
Astronomicznego UWr. Planetariami,
które byłyby znakomitym narzędziem
dydaktycznym w dziedzinie nauk ści
słych, przyrodniczych i nie tylko,
żywo zainteresowali się starostowie
i nauczyciele większości dolnoślą
skich powiatów.
Prof. Lech Mankiewicz, dyrektor
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
w Warszawie, wygłosił wykład zaty
tułowany „Astronomia edukacyjna”.
Zachęcał do zainteresowania się taki
mi międzynarodowymi programami
edukacyjnymi, jak: Wszechświat wła
snymi rękami, Galaktyczne zoo i Ga
laktyczne zoo 2, dostępnymi dla każ
dego chętnego ucznia.
O bserw atorium astronom iczne
w II LO w Głogowie powstało w 1998
r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora
szkoły Romana Bochanysza oraz pra
cującego tam do dziś nauczyciela fi
zyki Ludwika Lehmana. Roman Bochanysz ws pomi nał w swoim
wystąpieniu trudne początki obserwa
torium, trudy budowy, zdobywania
środków na zakup sprzętu, na wypo
sażenie. Dzięki temu wysiłkowi po
wstała cenna placówka. Obserwato
rium stanowi doskonałe narzędzie
edukacyjne uzupełniające program
szkolny, pozwala rozbudzać indywi
dualne zainteresowania, rozwijać ta
lenty. Daje szansę wszystkim zainte
resowanym spojrzeć w niebo przez
teleskop, wysłuchać wykładu. Mówił
o tym także Ludwik Lehman, ilustru
jąc swoje wystąpienie zdjęciami do
kumentującymi historię obserwato
ri um. P lacó w k a p ro w ad zi Kl ub
Astronom iczny, organizuje Nocne
Warsztaty Astronom iczne, otwarte
obserwacje dla wszystkich, a także
3/2009

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009
zajęcia dla grup zorganizowanych.
Pani starosta, Anna Brok, pogratulo
wała szkole znakomicie działającego
obserwatorium, a Romanowi Bochanyszowi i Ludwikowi Lehmanowi
podziękowała za ich trud i zaangażo
wanie, wręczając im okolicznościowe
dyplomy.
Gdy wydawało się, że to już koniec
oficjalnych wystąpień i mniej oficjal
nych wspomnień, do sali wtargnął
młody osobnik w garniturze i ciem
nych okularach. Oświadczył, że nazy
wa się Ijon Tichy i zamierza wygłosić
wykład. Nie zdążył rozpocząć, gdy
w drzwiach pojawił się drugi Ijon Ti
chy z tym samym zamiarem. Po poja
wieniu się trzeciego Ijona Tichego
wiszącą w powietrzu awanturę po
w strzym ała grupa interw encyjna,
ogłaszając ewakuację! Uczestników

Fot. 3. Joanna Lehman w otoczeniu młodych

y
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Fot. 2. Fotografia pamiątkowa — od lewej: prof. Paweł Rudawy, mgr Barbara Cader-Sroka,
prof. Michał Tomczak, mgr Ludwik Lehman, prof. Ryszard Cach, mgr Roman Bochanysz

uroczystości, wśród głosów syren
i błysków św iateł, poprow adzono
ciemnym korytarzem do wspaniale
udekorowanych sal lekcyjnych, gdzie
młodzi aktorzy w „kosmicznie” wy
glądających, pełnych fantazji kostiu
mach, wspaniale odegrali hum ory
s ty c z n e s c e n k i
teatralne inspiro
wane twórczością
Stanisława Lema
oraz filmami z cyk lu „ G w ie z d n e
wojny” . Wszyscy
g o ście byli pod
ogromnym wraże
niem znakomicie
przygotow anego,
pełnego hum oru
przedstawienia. To
z a s łu g a p rz e d e
w szy stk im n a u 
czycielki z II LO
aktorów

w Głogowie, Pani Joanny Lehman,
która była pomysłodawczynią i orga
nizatorką tej artystycznej instalacji za
tytułowanej „W PĘTLI CZASU, czy
li dzienniki gwiezdnych wojen”. To
także zasługa 30 młodych aktorów,
20 uczniów tworzących scenografię
(przez wiele dni, a nawet w nocy de
korowano 4 sale lekcyjne i cały szkol
ny korytarz) oraz wszystkich pomaga
jących osób. Po uroczystości można
było zwiedzić szkolne obserwatorium
i obejrzeć nowo otwartą wystawę me
teorytów.
Pełni wrażeń goście, życząc szkol
nemu obserwatorium kolejnych dzie
sięcioleci działalności, opuszczali II
LO w Głogowie z pełną świadomością
potrzeby uczczenia właśnie zainaugu
rowanego na Dolnym Śląsku Między
narodowego Roku Astronomii.
Barbara Cader-Sroka

Konkursy astronomiczne
okazji obchodów Międzynarodowego Roku Astrono nia światłem, o jakie chodzi w tym konkursie! Można rów
mii 2009, Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicz nież zgłaszać przykłady pozytywnych rozwiązań problemu.
Więcej informacji: http://www.as.up.krakow.pl/2009/ciemnego w Krakowie wraz z innymi instytucjami otwo
neniebo.pdf
rzył kilka ciekawych konkursów o tematyce astronomicznej.
Każdy może znaleźć ciekawe zagadnienie i sprawdzić swe
siły w szrankach konkursowych. Do wygrania jest wiele na Konkurs „ Wszechświat piękny jak malowanie”
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do
gród: teleskopy, lornetki, książki, mapy nieba itp.
wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematem konkur
Konkurs pod tytułem
su jest piękno otaczającego nas Wszechświata. Aby wziąć
„Ciemne niebo nad Polską”
udział w konkursie, wystarczy wysłać swój rysunek, ilustru
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodsta jący piękno Wszechświata i obiektów, jakie w nim się znaj
wowych. Przedmiotem konkursu jest wyszukanie i udoku dują, a także tematykę lotów kosmicznych, teleskopów, ob
mentowanie przykładów ilustrujących zjawisko zanieczysz serwatoriów itp.
W konkursie premiowany będzie nie tylko poziom arty
czenia nocnego nieba niepożądanym światłem. Intensywnie
oświetlone puste billboardy, lampy oślepiające, lecz nieoświe- styczny czy wyobraźnia twórcy, ale również nawiązanie do
tlające, lampy świecące na pobocze zamiast na drogę, to realnych obiektów oraz zgodność pracy z naszą wiedzą astroDokończenie na s. 129
wszystko przykłady wytwarzania zbędnego zanieczyszcze
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Andrzej Strobel

W pogodną, bezksiężycową noc
można dostrzec na niebie
nieregularny, mglisty pas jasnej
poświaty przetkany ciemnymi
plamami i smugami, ciągnący się
przez cafy nieboskłon —
zachowujący stałe położenie wśród
gwiazd i razem z całą sferą biorący
udział w je j majestatycznym
dobowym obrocie.
Obserwacje z różnych miejsc Ziemi
pokazują, że pas ten przecina całą
sferę nieba, ma jednak względnie
niską jasność i dlatego je j
dostrzeżenie wymaga dobrych
warunków pogodowych, najlepiej
Z dala od miejsc zurbanizowanych
Z rozproszonym światłem.
W większości krajów półkuli
północnej najlepiej pas ten
widoczny je st późnym latem
i jesienią (od czerwca do grudnia),
godzinę-iłwie p o zachodzie Słońca.
Wtedy bowiem przechodzi on
blisko zenitu i prawie prostopadle
do horyzontu.
Jasna poświata ciągnie się przez,
szereg gwiazdozbiorów —
od Kasjopei poprzez Cefeusza
do Łabędzia, a następnie Strzały,
Orła, Tarczy, Strzelca, Skorpiona
a w drugą stronę od Kasjopei
do Perseusza, Woźnicy, Byka,
Bliźniąt, Oriona, Jednorożca,
Wielkiego Psa. Od Kasjopei
do Łabędzia ma postać
pojedynczego, srebrnego pasa
o zmiennej szerokości, pomiędzy
Łabędziem i Strzelcem daje się
w nim wyróżnić dwa oddzielne
pasma rozdzielone ciemną
przestrzenią, zwaną Wielką
Szczeliną (Great Rift).
Cały pas tworzy okrąg na sferze
nieba, dzieląc ją na dwie prawie
równe półsfery, przy czym
szerokość i jasność pasa różni się
wyraźnie od jednej części do
drugiej. Pas osiąga największą
szerokość i maksymalną jasność
w Strzelcu. Polowa pasa od
Łabędzia poprzez Strzelca do Kila
jest ogólnie dużo jaśniejsza, aniżeli
je j druga połowa, od Oriona
do Kila
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Droga
Mleczna
nasz
kosmiczny
dom
—

Historia poznania
Dla starożytnych omawiana poświa
ta stanowiła nieodłączny fragment sfe
ry nieba.
Niektórzy widzieli w nim szczelinę
w rozerwanej sferze z prześwitującym
spoza sfery niebem, ale w większości
kultur stanowił on fragment nieba —
sceny, na której rozgrywały się mitolo
giczne zdarzenia. Najczęściej kojarzo
no ją z rzeką lub drogą.
Tak było szczególnie w obszarze kultuiy śródziemnomorskiej.
Droga Mleczna jest prostym tłuma
czeniem greckiego Tala^iat, (galaksias), które pochodzi od wyrazu ya la ,
(gala) oznaczającego mleko i wiązana
była z mitem o narodzonym Herkulesie
— synu Zeusa, który podał dziecko śpią
cej i nieświadomej tego bogini Herze do
karmienia. Kropla jej mleka rozlana na
niebie utworzyła to zjawisko. Indianie
U r a n i a - PosTfcPY A s tr o n o m ii

amerykańscy nazywali Drogę Mleczną
Świętą Rzeką. Na dużym obszarze od
centralnej Azji do Aliyki Drogę Mleczną
nazywano Słomą (snopem słomy?). Po
dejrzewa się, że Arabowie, którzy roz
powszechnili taką nazwę, zapożyczyli
jąod Ormian. W kilkunastu językach na
Uralu, w Turcji, a również w ugrofiń
skich i u Bałtów Droga Mleczna była
nazywana Ptasią Ścieżką. Chińska na
zwa, Srebrna Rzeka, jest używana we
wschodniej Azji, włącznie z Koreą i Ja
ponią. Pierwotnie w Chinach używano
też nazwy Niebiańska Rzeka. W Szwe
cji nazywano ją Zimową Drogą, gdyż
gwiazdy w pasie Drogi Mlecznej uży
wano do przewidywania nadchodzącej
zimy.
Mimo że głównie traktowano Dro
gę Mleczną jako fragment sfery nieba,
to niekiedy podejmowano również pró
by astronomicznej interpretacji tej
struktury.
3/2009

Rys. 1. Pełny obraz Drogi Mlecznej — naszej Galaktyki. Fot. Axel Mellinger

Według Arystotelesa greccy filozo
fowie Anaksagoras i Demokryt sądzi
li, że Droga Mleczna może składać się
z odległych gwiazd, w atmosferze Zie
mi. Sam Arystoteles wierzył, że Droga
Mleczna jest wywołana przez ogniste
wyziewy dużych, licznych i wzajem
nie bliskich gwiazd i że dzieje się to
w górnych warstwach atmosfery —
w obszarze uczestniczącym w obroto
wym ruchu nieba.
Astronom arabski Alhazen(ok. 100 r.
n.e.) odrzucał taką interpretację. Próbo
wał on zmierzyć paralaksę Drogi Mlecz
nej, a brak rezultatu potraktował jako
dowód jej wielkiego oddalenia od Zie
mi, daleko poza jej atmosferą.
Perski astronom Abu Ravhan ał.-Biruni (ok. 1000 r. n.e.) sugerował, że Dro
ga Mleczna jest zbiorem niezliczonych
mgławicowych gwiazd, a Avempace
(ok. 1100 r. n.e.) uważał, że Droga
Mleczna składa się z wielu gwiazd, lecz
przedstawia obraz ciągły na skutek efek
tu refrakcji — rozmycia światła w at
mosferze Ziemi.

IbnOawimal.-Jawziwa(ok. 1300 r.
n.e.) uważał, że Droga Mleczna jest
utw orzona z m iliardów drobnych
gwiazd, upakowanych razem w sferze
gwiazd stałych, ale przyjmował przy
tym, że te gwiazdy są obiektami rzeczy
wistymi, większymi od planet.
Sytuacja zmieniła się radykalnie
z chwilą wprowadzenia do obserwacji
astronomicznych lunety i skierowania
jej na Drogę Mleczną przez Galileusza
w 1610 r. Galileusz odkrył, że Droga
Mleczna jest złożona z ogromnej liczby
słabych— prawdopodobnie dalekich—
gwiazd. To odkrycie nadało Drodze
Mlecznej charakter struktury przestrzen
nej złożonej z gwiazd i to otaczającej
nas ze wszystkich stron — mającej naj
prawdopodobniej kształt płaskiego dys
ku — struktury, w której znajdowało się
również Słońce. Co więcej, fakt, że Dro
ga Mleczna dzieli sferę nieba na dwie
prawie równe półsfery, wskazuje, że
nasz System Słoneczny leży blisko
płaszczyzny środkowej — symetrii tej
struktury — Galaktyki

Rys. 2. Przekrój Drogi M lecznej według Herschela
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W swoim traktacie w 1755 r. Imma
nuel Kant, opierając się na wcześniej
szej pracy Thomasa Wrighta, spekulo
wał, że Droga M leczna może być
ratującym ciałem ogromnej liczby
gwiazd utrzymywanych razem siłami
grawitacji, podobnie do Systemu Sło
necznego, ale na dużo większa skalę.
W takim ujęciu logiczne było, że Droga
Mleczna oglądana z Ziemi— samej usy
tuowanej wewnątrz systemu— widocz
na jest na nocnym niebie jako mglisty
pas białego światła utworzony przez
ogrom na liczbę dalekich, słabych
gwiazd. Kant podejrzewał również, że
znajdowane w coraz większej liczbie na
niebie małe, rozmyte obiekty, zwane
mgławicami, mogą w rzeczywistości
być oddzielnymi, dalekimi galaktykami
podobnymi do naszej — wyspami we
Wszechświecie. Sugerowało to sensow
ność dodatkowego podejścia do bada
nia i zrozumienia naszej Galaktyki —
przez porównawcze badanie naszej Dro
gi Mlecznej do tych mgławic. Idea ta
znalazła praktyczną realizację w latach
20. poprzedniego wieku. Wychodząc
z przeświadczenia, że Droga Mleczna
jest strukturą przestrzenną, złożoną
z ogromnej liczby gwiazd, William Herschel podjął w 1785 r. pierwszą próbę
opisu kształtu Drogi Mlecznej i pozycji
w niej Słońca. Zakładając prostą zależ
ność obserwowanej jasności gwiazd od
odległości — poprzez zliczenia gwiazd
w różnych obszarach nieba, zbudował
diagram przekroju kształtu Galaktyki
109

wzdłuż linii od Słońca do centrum Dro
gi Mlecznej. Otrzymał w wyniku obraz
przedstawiony na rys. 2 pokazujący, że
system ma w przekroju kształt eliptycz
ny, z dłuższym w ym iarem w zdłuż
płaszczyzny pięciokrotnie większym
od jej krótszego wymiaru, z Systemem
Słonecznym położonym blisko je j...
środka!
Herschel nie wiedział, że taki efekt
wywołany jest przesłaniającym wpły
wem obecnej w systemie rozproszonej
materii w postaci pyłu i gazu, którego
silna koncentracja w kierunku centrum
skutecznie ogranicza zasięg obserwacji
w tym kierunku, powodując, że jeste
śmy w stanie obserwować jedynie pra
wie kolisty obszar wokół nas.
W 1848 r. W illiam Parsons (lord
Rossę) skonstruow ał nowy teleskop
i stwierdził, że kilkanaście mgławic od
krytych przez Herschela ma kształt spi
ral. Zdołał również wyodrębnić punk
towe źródła (przypuszczał, że gwiazdy)
w niektórych z tych mgławic, nadając
wiarygodność przypuszczeniom Kanta.
Ten fakt utwierdzał badaczy o możli
wym podobieństwie Drogi Mleczne do
innych mgławic. Wśród tych ostatnich
szczególną uwagę przykuwała mgławi
ca obserwowana w gwiazdozbiorze An
dromedy, której, w swoim katalogu
mgławic, przygotowanym jeszcze w ro
ku 1781, Messier nadał numer 31 — stąd
znanej często jako M31.
K olejne badanie struktury Drogi
Mlecznej, tym razem w kooperacji mię
dzynarodowej, zostały podjęte w roku
1905 pod kierunkiem Jacobusa Kapteyna z wykorzystaniem fotografii. Kapteyn, stosując, podobnie jak Herschel,
zliczanie gwiazd, wybrał w tym celu
około 200 pól na niebie. W swojej pra
cy uwzględniał nie tylko prawdziwe ja
sności gwiazd, ale także ich ruchy, do
oceny odległości, co pozw oliło mu
nadać badanej strukturze nie tylko
kształt, ale i wymiary absolutne. Uzy
skany końcow y obraz (znany jak o
„W szechświat Kapteyna”) ukazywał
Galaktykę, jako spłaszczony, sferoidałny system, o podobnym kształcie do
uzyskanego przez Herschela, ale z ilo
ściowo określonymi wymiarami: około
8500 ps (28 tys. lat św.) w płaszczyźnie
Drogi Mlecznej i 1700 ps (5600 lat.św.)
w kierunku prostopadłym do niego, ze
Słońcem ulokowanym nieco powyżej
płaszczyzny G alaktyki, ale jed y n ie
650 ps ( 2100 lat św.) od centrum. Ten
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Rys. 3. Zdjęcie M31 z 1899 r.

silnie heliocentryczny obraz niepokoił
Kapteyna, który podejrzewał, że mógł
on wynikać z nieuwzględnienia absorp
cji ośrodka międzygwiazdowego, ale
mimo usilnych prób poszukiwań takich
absorpcyjnych efektów nie udało mu się
ich potwierdzić i przyjął, że ośrodek międzygwiazdowy jest przezroczysty.
Jeszcze przed opublikowaniem tego
modelu Harlow Shapley podjął badania
gromad kulistych — zwartych, masyw
nych systemów gwiazd zawierających
setki tysięcy do milionów gwiazd, co
pozwalało obserwować je na znacznych
odległościach i ponadto wiarygodnie
wyznaczać ich położenia przestrzenne.
Stwierdził, że obiekty te są nierówno
miernie rozmieszczone wzdłuż Drogi
Mlecznej, wykazując wyraźną koncen
trację w kierunku gwiazdozbioru Strzel
ca (co pokrywało się również z największąjasnością Drogi Mlecznej w tym
kierunku). Shapley przyjął, że tak ma
sywne obiekty muszą stanowić główny
strukturalny element systemu, rozmiesz
czony symetrycznie wokół jego cen
trum. Określił odległość do tak przyję
tego centrum i wykazał, że Słońce leży
45 000 lat św. od niego — znacznie da
lej, niż to wynikało z pozornie precyzyj
nie wyznaczonego modelu Kapteyna.
Niezgodność pomiędzy oboma modela
mi została wyjaśniona dopiero w roku
1930 przez Trumplera, który potrafił
uwzględnić wpływ absorpcji międzygwiazdowej na pomiary odległości i wy
kazać, że wyznaczenia Shapleya były
bardziej poprawne (aczkolwiek wiemy
dzisiaj, że dwukrotnie przekraczały rze
czywiste oddalenie Słońca od centrum).
W 1917 r. Heber Curtis zaobserwo
wał gwiazdę Nową (wybuch gwiazdy)
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

wewnątrz Wielkiej Mgławicy w Andro
medzie (M31), a przeglądając zapisy
fotograficzne, znalazł 11 dalszych No
wych w tej mgławicy i ocenił, że były
one przeciętnie 10 mag. słabsze niż te
znalezione w naszej Galaktyce. Pozwo
liło mu to oszacować odległość do M31
na 500 000 lat św. — poza granicami
Drogi Mlecznej. Stał się też rzecznikiem
hipotezy wyspowych wszechświatów
wskazujacej, że mgławice spiralne są
niezależnymi galaktykami. W roku 1920
odbyła się „W ielka D ebata” między
Harlowem Shapleyem i Heberem Cur
tisem dotycząca natury Drogi Mlecz
nej, mgławic spiralnych i rozmiarów
Wszechświata. Jednym z tematów dys
kusji było ustalenie niezależności prze
strzennej M31 względem Galaktyki.
Problem został ostatecznie ustalony
przez Edwina Hubble’a w początku lat
20. Używając nowego teleskopu, był on
w stanie rozdzielić zewnętrzne części
niektórych mgławic spiralnych, w tym
głównie M31, na skupiska indywidual
nych gwiazd i zidentyfikować wśród
tych gwiazd cefeidy, które pozwoliły na
oszacowanie odległości do mgławic
i ostateczne wykazanie, że są one poza
Droga Mleczną.
W roku 1936 Hubble utworzył sys
tem morfologicznej klasyfikacji galak
tyk używany do dnia dzisiejszego. Po
zw o liło to m .in. na u sy tu o w a n ie
Galaktyki w tym systemie klasyfikacyj
nym jako galaktyki spiralnej.
Prawie w tym samym czasie B. Lindblad oraz J. Oort podjęli badania kine
matyki i dynamiki Galaktyki, zakłada
ją c, że jej spłaszczony kształt je s t
bezpośrednio związany z szybką rotacją
systemu. Badacze ci wykazali, że Ga3/2009

laktyka może składać się z kilku przeni
kających się podsystemów o różnym
stopniu spłaszczenia, ratujących wokół
tej samej, prostopadłej do płaszczyzny
Galaktyki osi, ale z różnymi prędkościa
mi — największą dla podsystemu naj
bardziej spłaszczonego — dysku, w któ
rym znajdowało się Słońce. Oortowi
udało się też wyznaczyć prawdopodobną
prędkość obiegu Słońca wokół centrum
Galaktyki na około 250 km/s, a także
określić przebieg tempa rotacji dysku
w zależności od odległości od jego cen
trum — tzw. krzywą rotacji. Pozwalała
ona na określenie rozkładu masy w Ga
laktyce (głównie w dysku). Wnioskiem
z tych badań było potwierdzenie, że
Galaktyka pod wieloma względami

przypomina dyskowa galaktykę spi
ralną. Pozostał jednakże niejasny kom
pleksowy obraz Galaktyki i problem
występowania w niej ramion spiralnych.
W badaniach tych postanowiono wspo
móc się obserwacjami innych takich
galaktyk — w tym głównie M31.
Takie porównawcze badania przepro
wadził w 1944 r. nowym wówczas tele
skopem 5-metrowym na Mt Palomar
W. Baade, rozdzielając jądra pobliskich
galaktyk spiralnych (głównie M31)
i eliptycznych na gwiazdy. Wykazał on,
że czerwone olbrzymy w galaktykach
eliptycznych i centralnych obszarach ga
laktyk spiralnych różnią się od jasnych
niebieskich nadolbrzymów występują
cych głównie w ramionach spiralnych.

To zasugerowało Morganowi i współ
pracownikom we wczesnych latach 50.
podjęcie badań obecności ramion spiral
nych w naszej Galaktyce na podstawie
przestrzennego rozkładu właśnie mło
dych gwiazd.
Przeprowadzone przez nich badania
wskazywały na występowanie w otocze
niu Słońca fragmentów struktur spiral
nych — 3 ramion (rys. 5). Niezależnie
od niepewności w uzyskanym obrazie,
wynik ten otworzył ciąg badań obrazu
dysku Galaktyki. Do badań tych włą
czono szybko nowo odkryte promienio
wanie radiowe wodoru neutralnego na
fali 21 cm, odkryte w 1944 r. przez van
de Hulsta.
W wyniku tych prac udało się usta
lić, że w budowie Drogi Mlecznej daje
się wyróżnić trzy główne składowe:
— Dysk, zawierający większość gwiazd,
włączając Słońce i prawie cały gaz i pył,
w którym obserwuje się struktury w po
staci ramion spiralnych;
— Zgrubienie centralne i centrum;
— Halo — w przybliżeniu sferycznego
kształtu — zawierające najstarsze
gwiazdy w Galaktyce i pozbawione
materii gazowo-pyłowej.

Dysk
Dysk Galaktyki stanowi spłaszczo
ny, ratujący system zawierający Słońce
i inne młode i o pośrednim wieku gwiaz
dy, a także atomowy wodór (HI), wodór
molekularny (H2) gaz i pył.
Blisko centrum występuje wolno ra
tująca gwiazdowa belka zanurzona we
wnątrz dużego pierścienia zjonizowanego i molekularnego gazu
W latach 90. po raz pierwszy astro
nomowie zaczęli podejrzewać, że Ga
laktykajest galaktyką belkową. Ich przy
puszczenia zostały potwierdzone przez
obserwacje z przestrzennego teleskopu
Spitzera w 2005 r., które pokazały, że
centralna belka w Galaktyce jest więk
sza niż oczekiwano. Długość belki Ga
laktyki jest oceniona na 27 000 lat św.
Składa się ona głównie ze starych, czer
wonych karłów i olbrzymów i otoczona
jest przez pięciokiloparsekowy* pier
ścień, który zawiera dużą część wodoru
molekularnego obecnego w Galaktyce,
jak również większość galaktycznej ak
tywności gwiazdotwórczej. Obserwo
wana z odległości galaktyki Androme-

Rys. 4. Schematyczny obraz i przekrój Galaktyki
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• 1 ps = 3,2616 lat św. = 206 264,8 j.a. = 3,0857
x 1013 km
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dy belka jest najjaśniejszą częścią na
szej Galaktyki.
Dysk Galaktyki, wybrzuszony w ob
szarze centrum ma w przybliżeniu śred
nicę do 100 000 lat św. (9,5 x l0 17 km
i grubość przeciętnie około 1000 lat św.
(9,5 x l0 15 km i zawiera od 200 do 400
miliardów gwiazd o łącznej masie oko
ło 5,8 x l0 " mas słonecznych. Są jed
nakże wskazania, że większość masy
Galaktyki jest w formie dosyć tajemni
czej, ciemnej materii, o oszacowanej
masie 600 do 3000 mld mas słonecz
nych, tworzącej halo i rozłożonej w tym
halo dosyć równomiernie.
Przypuszczalna granica gwiazdowej
populacji D rogi M lecznej sięga do
50 000 lat św. Jednakże atomowy wo
dór (HI) rozciąga się poza tę granicę
przypuszczalnie powyżej 80 000 lat św.,
a tzw. ciemna materia nawet do odległo
ści 2— 4-krotnie większej.
Odległość Słońca od centrum ocenia
się obecnie na 26 000 lat św. ±1400 lat
św. (dawniej lokowano Słońce znacznie
dalej — w odległości 35 000 lat św. od
centrum).
Porusza się ono wokół centrum Ga
laktyki z prędkością około 220— 230
km/s, a ponadto dodatkowo w kierun
ku gwiazdy Wegi (około 60° od kierun
ku na centrum) z prędkością około 20
km/s.

Obraz dysku Galaktyki
ramiona spiralne

—

Jak wygląda płaszczyzna dysku oglą
dana z pozycji północnego bieguna Ga
laktyki?
Od lat 50. astronomowie podejmo
wali próby tworzenia map Drogi Mlecz
nej.
Słońce (a zatem i cały System Sło
neczny) leży na wewnętrznej krawędzi
ramienia Oriona. Większość gazu, pyłu
i nowo formowanych gwiazd występu
je w odcinkach ramion o kształcie spi
ral widocznych na rys. 4 i 5. Ramię lo
kalne, w którym się znajdujemy, nie jest
głównym ramieniem, ale prawdopodob
nie odgałęzieniem albo ramienia Perseusza, albo Strzelca. Podobnie małe, nie
odkryte jeszcze fragmenty mogą istnieć
w różnych częściach Galaktyki. Każde
ramie spiralne opisane jest spiralą loga
ry tm ic z n ą (p o d o b n ie ja k ram io n a
wszystkich galaktyk spiralnych) z kątem
odchylenia około 12°.
Pierwsze modele dysku Drogi Mlecz
nej oparte były na obserwacjach optycz
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Rys. 5. Fragmenty lokalnych ramion spiralnych

nych młodych gwiazd i radiowych gazu
w Galaktyce i sugerowały spiralną struk
turę złożoną z 4 ramion: Norma, Scutum-Centaurus, Sagittarius i Perseusz, ze
Słońcem leżącym blisko małego, cząst
kowego ramienia — Oriona (Ostrogi
Oriona) pomiędzy ramionami Sagittariusa i Perseusza. W dodatku do takich
ramion występują pasma gazu i pyłu
w centralnej części Galaktyki.
Duże przeglądy w latach 90. dopro
wadziły do poważnych rewizji tych
modeli. Używając podczerwonych de
tektorów teleskopu kosmicznego Spitzera, w 2005 r., otrzymano szczegóło
we informacje o galaktycznej belce —
większej niż sądzono. Obserwacje pod
czerwone obejmujące przeszło 100 min
gwiazd pozwoliły na przeprowadzenie
wyznaczeń gęstości w różnych kierun
kach. W ich wyniku otrzymano w roku
2008 wskazania na obecność dwóch ra
mion spiralnych wychodzących z obu
końców centralnej belki: Perseusza
i Scutum-Centaurus, pozostałe zaś oka
zały się nieznaczącymi odnogami.
Chociaż ramiona spiralne wydają się
strukturami trwałymi, gwiazdy stale
poruszają się poprzez nie w swoim ru
chu wokół centrum Galaktyki. Ponie
waż Słońce z całym Systemem Sło
necznym obiega centrum w czasie
około 225 do 250 min lat, to podczas
swojego życia obiegło je od 20 do 25
razy (i wykonało 1/1250 obiegu od po
czątków istnienia człowieka). Zatem
Słońce mogło podczas swoich dwu
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dziestu kilku obiegów przebyw ać
w różnych ramionach.
Ostatnie odkrycia dostarczyły dodat
kow ego w ym iaru strukturze D rogi
Mlecznej.
Po odkryciu, że dysk Galaktyki An
dromedy (M31) rozciąga się znacznie
dalej niż początkowo sądzono, jest bar
dzo możliwe, że i dysk naszej Galakty
ki jest znacznie większy. Wydaje się to
potwierdzone, np. przez odkrycie tzw.
ramienia zewnętrznego — prawdopo
dobnie rozszerzenia ramienia Cygnusa.

Halo
Dysk Galaktyki jest otoczony sferoidalnym halo starych gwiazd i gromad
kulistych, z których 90% leży wewnątrz
100 000 lat św., co sugeruje, że średnica
halo może być rzędu 200 000 lat św.
Halo galaktyki rozciąga się na zewnątrz,
ale jest ograniczone w rozmiarach przez
orbity satelitów Drogi Mlecznej: Duży
i Mały Obłok Magellana w odległości
około 180 000 lat św. ( 1,7x 10ls km).
Halo zawiera najstarsze znane gwiaz
dy, włączając około 146 znanych gro
mad kulistych uformowanych we wcze
snych etapach ewolucji Galaktyki, 10 do
15 mld lat temu. Halo jest również wy
pełnione bardzo rozmytym, gorącym
zjonizowanym gazem, wytwarzającym
promieniowanie X. Niestety, nieznany
jest ani rozmiar, ani masa halo, ale w in
nych galaktykach gaz w halo zajmuje
obszar znacznie większy niż myślano,
nawet do setek tysięcy lat św. Badania
3/2009

rotacji Drogi Mlecznej wskazują, że halo
może zawierać dominująca masę w Ga
laktyce — możliwie w postaci tzw.
ciemnej materii.
Mimo że większość gromad kuli
stych leży w obrębie 100 000 lat św., to
znaleziono kilka gromad kulistych
znacznie dalej, w odległości większej niż
200 000 lat św. od centrum Galaktyki.
Podczas gdy dysk zawiera gaz i pył,
które przesłaniają obraz w pewnych dłu
gościach fali, halo nie zawiera takiej
materii. Podobnie, aktywna formacja
gwiazd, która zachodzi w dysku (szcze
gólnie w ramionach spiralnych), nie wy
stępuje w halo.

Centrum
Jednym z najciekawszych i najbar
dziej intrygujących obszarów Galakty
ki było dla badaczy centrum naszego
Systemu. Niestety, ogromna koncentra
cja pyłu i gazu w tym kierunku powo
dowała, że całkowicie ukryte za ich gru
bym woalem centrum Galaktyki nie jest
widoczne w zakresie widzialnym i przez
wiele lat pozostawało niedostępnym,
tajemniczym obszarem. Dla badania
centrum trzeba było sięgnąć do innych
zakresów promieniowania, jak gamma,
X, podczerwień, lub radiowego, które
są w stanie przeniknąć przez grubą war
stwę materii gazowo-pyłowej.
Pierwsze obserwacje pokazały, że
w centrum znajdują się zarówno silne
źródła promieniowania radiowego, jak
też wyodrębnione skupiska — groma
dy gwiazd — często wykazujące rów
nież własności niedawno utworzonych

młodych obiektów. Szczególnie intrygu
jący był sam środek systemu. Dynamicz
ne ustalenie jego położenia, z symetrii
obrotu Galaktyki, nie było jednak zbyt
precyzyjne. Oczekiwano jego manifesta
cji w postaci obiektu — zjawiska szcze
gólnego, o niezwykłych właściwo
ściach. Tymczasem przez wiele lat nic
takiego nie potrafiono znaleźć.
W 1974 r. Martin Rees zapropono
wał, że w centrach pewnych galaktyk
mogą istnieć supermasywne czarne
dziury o masach miliona lub miliarda
mas słonecznych. Miał on na myśli
głównie galaktyki z aktywnymi jądra
mi, nie wykluczał jednak możliwości
istnienia takiej czarnej dziury również
w zwykłej galaktyce, jak Droga Mlecz
na.
W czasie, kiedy Rees spekulował na
temat czarnych dziur w aktywnych ga
laktykach, obserwowano względnie spo
kojne centrum naszej Galaktyki, z du
żym, rozciągniętym radioźródłem
oznaczonym jako SgrA, wewnątrz któ
rego odkryto kompaktowe i zmienne
radioźródło, wyglądające jak słaby kwazar. Ponieważ okazało się ono wewnątrz
Sgr A, zostało oznaczone Sgr A*. Oka
zało się również, że Sgr A nie jest jedy
nym źródłem promieniowania w cen
trum. Tworzące się gorące gwiazdy
ogrzewają gaz wokół nich. W końcu gaz
może stać się wystarczająco gorący, aby
świecić, wskazując, gdzie tworzą się
gwiazdy. W centrum zaobserwowano
liczne obszaiy formacji gwiazd, jak Sgr
B 1, Sgr B2 i część Sgr D. Gdy gwiazdy
zużyją paliwo, kolapsują, wytwarzając

Rys. 7. 2-ramienny model dysku

Rys. 6. 4-ramienny model dysku
3/2009

masywne eksplozje— SN. Radiowe ob
serwacje pozwalają na zbadanie tego
złożonego, tajemniczego obszaru. Na
rys. 6 przedstawiono panoramiczny ob
raz centrum wykonany w zakresie ra
diowym. Jest to największy i wykona
ny przez najbardziej czułe instrumenty
obraz radiowy centrum Drogi Mlecznej,
jaki kiedykolwiek zrobiono.
Zdjęcie pokazuje centralny obszar
Galaktyki o wymiarze 4*4° na fali
0,92 m (330 MHz). Dla porównania
Księżyc w pełni ma wymiar 0,5°. Naj
bardziej wyrazistym źródłem na tym
obrazie jest SgrA. Głęboko w tym źró
dle znajduje się SgrA*— przypuszczal
ne prawdziwe Centrum Galaktyki.
Wzdłuż płaszczyzny Galaktyki (diago
nalnie) są rozłożone chmury gazu po
budzonego przez gorące gwiazdy oraz
łukowate pozostałości po wybuchach
gwiazd supernowych (SNR). Na zdję
ciu są widoczne liczne takie SN R . Ob
serwuje się tam także wiele włóknistych
struktur — nadal tajemniczych.
W 2002 r. wytyczono rozkład gęsto
ści gazu w obszarze 400 lat św. wokół
centrum Galaktyki, który ujawnił istnie
nie tam pierścienia o masie kilku milio
nów mas słonecznych z gęstością bliską
krytycznej gęstości dla formacji gwiazd.
Ponadto, w obszarze 6—7 lat św. od cen
trum występuje okołojądrowy dysk
molekularnego gazu, który otacza i or
bituje wokół centrum. Ten również wy
daje się całkiem sprzyjającym miejscem
dla formacji gwiazd. Przewiduje się, że
w czasie około 200 min lat może w ob
szarze centralnym nastąpić gwałtowna
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formacja gwiazd, z wieloma masywny
mi, szybko osiągającymi stan superno
wych. Taka formacja może być stowa
rzyszona z galaktycznymi dżetami.
Osobliwość radioźródła SgrA* zaj
mującego prawdopodobnie miejsce
prawdziwego centrum Galaktyki zwra
cała na niego szczególna uwagę. Przez
kilka dekad astrofizycy pracowicie ob
serwowali Sgr A* w zakresie radiowym,
optycznym i bliskiej podczerwieni. Nie
zwykła bliskość (lub identyczność) tego
radioźródła od prawdopodobnego praw
dziwego centrum Galaktyki sugerowa
ła, że może być ono siedliskiem zwarte
go obiektu o bardzo dużej masie —
czarnej dziury. Poczynając od lat 90.
obiekt ten był regularnie monitorowa
ny. W obrębie tego radioźródła odkryto
w podczerwieni gromadę gwiazd. Jed
nakże mimo wysiłków, nie potrafiono,
aż do roku 2003, odkryć jednoznaczne
go podczerwonego odpowiednika ra
dioźródła Sgr A*.
Ostatecznego dowodu na jej istnie
nie mogą dostarczyć obserwacje w za
kresie promieniowania X, gdyż promie
niowanie to jest charakterystycznym
końcowym znakiem materii wchłania
nej przez czarną dziurę, Dlatego też cho
dziło głównie o wykrycie promieniowa
nia X.
Już miesiąc po wystrzeleniu satelity
Chandra w 1999 r. zaobserwowano źró
dło promieniowania X, które pokrywa
ło się z Sgr A*. Jednakże natężenie tego
promieniowania było pięć razy słabsze
od spodziewanego. Okazało się także,
że obszar kilku lat św. wokół Sgr A*

New SNR 0.3+0.0
p

— New Feature:
The Cane
■

Galaxy
" * ----------— Background
Ha

jr^ L ,.
New thread: The Pelican
*1H
Sgr C
Coherent \
structure? \

•S.W 359.0-00.9
SNR 359.1-00.5
Rys. 8. Radiowy obraz centrum Galaktyki

zawiera tysiące gwiazd. Chociaż więk
szość z nich to stare czerwone gwiaz
dy ciągu głównego (karły), to zidenty
fikowano tam przeszło 100 gwiazd
gorących, OB i WR. Wydaje się, że
wszystkie zostały utworzone w jednym
zdarzeniu, kilka milionów lat temu. Fakt
nieco zagadkowy, gdyż spodziewano
się, że przypływowe siły od czarnej dziu
ry uniemożliwiają formacje gwiazd. Ten
„paradoks młodości” jest szczególnie
wyraźny dla gwiazd na ciasnych orbi
tach wokół SgrA*. Możliwy scenariusz
przewiduje albo formację w masywnej
gromadzie, poza centrum, która następ
nie migrowała do jej bieżącej pozycji,
albo wewnątrz masywnego, zwartego
akrecyjnego dysku wokół centralnej

Sagittariu s A

iSagittaiius A

Rys. 9. Obraz centrum Galaktyki z Chandry
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czarnej dziury. Ciekawe, że większość
z tych 100 młodych, masywnych gwiazd
wydaje się skoncentrowana wewnątrz
jednego lub dwóch dysków.
Astrometryczne pomiary o dużej
zdolności czasowej w czasie 17 lat po
zwoliły na określenie ruchów własnych
gwiazd w centrum Galaktyki. Pokazały
one, że pewne z tych gwiazd w bezpo
średniej bliskości Sgr A* — w odległo
ści zaledwie 30 lat św. poruszają się po
orbitach keplerowskich wokół ogrom
nej centralnej masy. Z kształtu tych or
bit można było oszacować jej masę.
Okazało się, że w obrębie zaledwie 3 lat
św. od centrum znajduje się masa około
2 min mas słonecznych.
W końcu także, podczas rutynowych
obserwacji tej centralnej gromady
gwiazd w podczerwieni na fali 1,7 mi
krona przez VLT (Bardzo Duży Tele
skop), obserwatorzy zauważyli jasny,
mocny rozbłysk w przypuszczalnym
centrum Galaktyki. W czasie kilku mi
nut strumień słabego źródła wzrósł 46
razy i znowu osłabł po około 30 min.
Rozbłysk nastąpił w obrębie kilku mili
sekund łuku od pozycji SgrA*. Krótki
czas wzrostu i zaniku wskazały, że źró
dło rozbłysku było ulokowane wewnątrz
tego radioźródła w odległości mniejszej
niż 10 promieni odpowiadającej ocze
kiwanej masie czarnej dziury. Taki roz
błysk mógł być wynikiem akrecji gazu
na czarną dziurę, kiedy tworząc dysk
wokół niej, może uwalniać energię.
Prześledzenie obserwacji radiowych
i w zakresie X doprowadziło astrono
mów do następujących wniosków:
3/2009

Energia wyzwolona odpowiada na
głemu pochłonięciu kęsa materii o ma
sie równej masie komety lub asteroidu.
Co więcej, ze szczególnego sposobu
pojaśnienia i pociemnienia (osłabienia)
promieniowania X obliczono, że obiekt
w SgrA* ma jedynie około 15 min km
średnicy — mniej niż orbita Merkurego
wokół Słońca. Ten obserwacyjny dowód
małego rozmiaru obszaru wypełnione
go ogromną ilością masy wy daj e się roz
strzygać, że mamy do czynienia z supermasywną czarną dziurą.
Sama czarna dziura jest zbyt mała,
aby ją można było dostrzec obecnymi
instrumentami. Interferometryczne po
miary na długich bazach pozwoliły
w 2008 r. określić średnicę Sgr A* na
0,3 j.a. (44 min km).
Nadal tajemnicze jest jednak pocho
dzenie czarnej dziury. Skąd pochodzą
w ogóle supermasywne czarne dziury?
Być może powstały podczas formacji
galaktyk. Może gwiazdowa czarna dziu
ra poprzez akrecję wzrosła do supermasywnej. A może supermasywne czarne
dziury pochodzą z gromad mniejszych
czarnych dziur?

Rys. 10. Zdjęcie grupy gwiazd w centrum Galaktyki

6 min lat św. Duży Obłok Magellana
leży w odległości ponad 160 000 lat św.
od naszej Galaktyki, a galaktyka w An
dromedzie w odległości przeszło 2 min
lat św.
Pewne obserwacje pobliskich galak
tyk eliptycznych wskazują na intensyw
ne oddziaływania między nimi. Nasza
Galaktyka odrywa z wymienionych ga
laktyk znaczną ilość materii i wprowa
Informacje dodatkowe
dza ją na orbity wokół swego centrum.
Z Galaktyką związanych jest rów
Ostatnie pomiary zdają się wskazy
wać, że nasza Galaktyka ma rozmiar nież szereg niewyjaśnionych dotych
podobny do naszego największego są czas problemów. Jednym z nich jest
siada— galaktyki w Andromedzie. Po prawdopodobna obecność w Galakty
dobnie, nowe wyniki pokazują, że masa ce dosyć tajemniczej formy materii,
Drogi Mlecznej jest około 50% więk która manifestuje sięjedynie grawitacyj
nym oddziaływaniem. To właśnie efek
sza niż sądzono.
Wiek najstarszych gwiazd w Galak ty grawitacyjnego przyspieszania są
głównymi, chociaż pośrednimi dowoda
tyce oszacowano na 13,6 ±0,8 mld lat.
Natomiast dysk Galaktyki, gdzie mi istnienia ciemnej materii. Okazuje się
występuje Słońce, był uformowany mię bowiem, że podobnie jak dla wielu in
nych galaktyk, również nasza Galakty
dzy 6,5 do 10,1 mld lat temu.
Nasza Galaktyka leży w tzw. Lokal ka wykazuje płaską krzywą rotacji. Da
nej Grupie galaktyk o rozmiarze około leko od centrum Galaktyki, typowa
i prawie stała pręd
kość obrotu zawiera
się między 210 a 240
km/s. Jest to całkowi
cie różne od ruchu
w Systemie Słonecz
nym, gdzie prędkość
maleje w miarę odda
lania się od Słońca.
Płaskie krzywe rota
cji, daleko poza ob
szaram i obecności
widzialnej (świecą
cej) materii stanowią
wskazówkę, że te po
zornie puste obszary
Rys. 11. Orbity gwiazd wokół centrum

3/2009
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oddziałują grawitacyjnie na obecne tam
pojedyncze obserwowane obiekty
w sposób daleko przekraczający oddzia
ływanie widzialnej „normalnej” mate
rii. Stanowi to główny dowód istnienia
ciemnej materii.
Inna zagadka naszej Galaktyki zwią
zana jest z obecnością w niej ramion
spiralnych o niezwykłej trwałości cza
sowej — miejsc formacji młodych, no
wych gwiazd w postaci struktur spiral
nych. Jest to tzw. problem nawijania się
ramion spiralnych, co powinno następo
wać, gdy wewnętrzne części ramion ra
tują szybciej niż zewnętrzne. Ale tego
w galaktykach (także naszej) się nie ob
serwuje.
Nasza Galaktyka, niezależnie od ob
rotu, porusza się w międzygalaktycznej
przestrzeni. Pomiary wskazują że Dro
ga Mleczna porusza się w przybliżeniu
630 km/s względem lokalnego systemu
galaktyk. Przy takiej prędkości Ziemia
porusza się 52 min km na dzień (prawie
19 mld km na rok). Pomiary wskazują
także, że galaktyka Andromedy zbliża
się do Galaktyki z prędkością 100 do 140
km/s. Prowadzi to do możliwej kolizji
za 3 do 4 mld lat, co prawdopodobnie
doprowadzi do zlania się obu w poje
dynczą galaktykę eliptyczną podczas
kolejnego miliarda lat.

D r Itab. A ndrzej Strobel, profesor
nadzwyczajny UMK, je s t specjalistą
astronom ii gwiazdow ej. W randze
zastępcy dyrektora, od kilku kaden
cji kieruje procesem dydaktycznym
h ' Centrum Astronomii w Toruniu
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Ziemia
jako
radioźródło
Ziemia radioźródłem je st...
tak ja k inne planety Układu
Słonecznego, posiadające pole
magnetyczne. To ziemskie
radioźródło emituje w przestrzeń
kosmiczną fa le elektro
magnetyczne o długości około
kilometra wtedy, kiedy
w obszarach podbiegunowych
pojawiają się na niebie zorze
polarne. Stąd nazwa — Zorzowe
Promieniowanie Kilometrowe
(ZPK). W literaturze
angielskojęzycznej je st używany
skrót AKR — Auroral Kilometric
Radiation. Fale ZPK to najdłuższe
fale elektromagnetyczne dostępne
dla radioastronomów.
Ich częstotliwości obejmują zakres
od 30 kHz (10 km) do 1 MHz
(300 m). Źródła tego
promieniowania znajdują się
ponad obszarami zorzowymi,
na wysokościach kilku promieni
ziemskich, praktycznie na tych
samych liniach sil pola
magnetycznego, co zorze polarne
świecące około 100 km ponad
Ziemią. Widać to dobrze na rys. 1.
Lewy panel pokazuje położenie
źródła ZPK zrzutowane wzdłuż
linii sil pola magnetycznego
na wysokość 100 km nad Ziemią.
Pokrywa się ono z położeniem
zorzy polarnej na prawym panelu,
sfotografowanej w tym samym
czasie z satelity Polar
w promieniach ultrafioletowych
| Panchenko, 2003]
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Odkrycie ZPK

ne? To jonosferą, czyli gęsta warstwa
zjonizowanego gazu, skutecznie bloku
je fale z Kosmosu o częstotliwościach
poniżej kilku, a czasem nawet kilkuna
stu MHz. Dlatego ZPK nie dociera do
powierzchni Ziemi. Bez tej osłony sta
cje radiowe na średnich i długich falach
byłyby całkowicie zagłuszone przez
ZPK. Zatem ZPK daje się odbierać je
dynie na sztucznych satelitach Ziemi,
orbitujących wysoko ponad jonosferą.

ZPK jest bardzo silne. Jego moc sza
cuje się na 10 megawatów do 1 gigawata. Do zasilania tak potężnego na
dajnika radiowego byłaby potrzebna
elektrownia o jeszcze większej mocy.
I taka elektrownia w magnetosferze ist
nieje. To „elektrownia wiatrowa” napę
dzana wiatrem słonecznym. Jego zmien
ne ciśnienie odkształca magnetosferę
ziemską. Zmiany w ziemskim polu ma
gnetycznym prow adzą do generacji
silnych prądów oplatających magneto
sferę ziemską i płynących wzdłuż zo
rzowych linii sił pola magnetycznego
pomiędzy jonosferą a peryferyjnymi ob
szarami magnetosfery. To właśnie te prą
dy zasilają źródła ZPK.
ZPK było odkryte w roku 1965 z po
kładu radzieckiego satelity Elektron 2
[Benediktow i in., 1965] przez grupę fi
zyków z Instytutu Badań Naukowych
Radiofizyki (NIRFI) w Gorkim (obec
nie Niżnyj Nowgorod). Odkrycie to po
zostawało niezauważone przez kilka lat,
do czasu kiedy po raz drugi promienio
wanie to zostało zarejestrowne przez
Donalda Gurnetta [1974] z Uniwersy
tetu Iowa. Jego praca zapoczątkowała
okres systematycznych badań ZPK.

Znając całkowitą moc promieniowa
nia i rozmiary źródeł, można oszacować
temperaturę promieniowania (ang. bright-ness temperature). Rozmiary źródeł
ZPK są tak małe (będzie o tym mowa
dalej), że oszacowana temperatura pro
mieniowania zawiera się w granicach od
1014— 1020 K. N ie ma term icznych
źródeł o tak wysokiej temperaturze, za
tem źródła ZPK są nietermiczne. Wy
soka temperatura promieniowania wy
m aga bardzo efektyw nego procesu
przemiany energii kinetycznej cząstek
w energię promieniowania elektroma
gnetycznego. N ajskuteczniejszy jest
proces koherentnego promieniowania.
Zatem obserwacje wskazują, że mecha
nizm generacji ZPK jest koherentny.

Osłonowe działanie jonosfery

Połrad w misji Interbałł

Można zapytać: dlaczego ZPK zosta
ło odkryte tak późno, skoro jest tak sil

Weszliśmy do klubu badaczy ZPK
późno, bo dopiero w roku 1996, po
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Nietermiczne źródła ZPK
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Amerykanach, Kanadyjczykach, Japoń
czykach i Francuzach. Został wtedy
wprowadzony na orbitę rosyjski sateli
ta Interball-2 Zorzowy, na którego po
kładzie umieściliśmy we współpracy
z fizykami z Instytutu Badań Kosmicz
nych RAN w Moskwie, polski radiospektropolarymetr o nazwie Polrad (POLaryzacja RADioprom ieniowania)
przeznaczony do badania ZPK [Hanasz
i in., 1998]*). Znalazł się on na tym sa
telicie obok innych instrumentów słu
żących do badania zjawisk zorzowych
w magnetosferze, takich jak mierniki fal
0 ultraniskich i bardzo niskich często
tliwościach, czy instrumenty do pomia
rów otaczającej plazmy i strumieni czą
stek energetycznych. Satelita został
wprowadzony na orbitę 29 sierpnia
1996 r. o apogeum na w ysokości
20 000 km i nachyleniu płaszczyzny or
bity względem równika 63° i dostarczał
danych z naszego instrumentu do mo
mentu wyłączenia satelity 29 stycznia
1999 r. Instrument Polrad został zbudo
wany w Centrum Astronomicznym im.
M. Kopernika PAN, Instytucie Lotnic
twa i w Centrum Badań Kosmicznych
PAN z pomocą techniczną Instytutu Ra
diotechniki i Elektroniki RAN. Był on
przeznaczony do pracy w dwóch reżi
mach: jako zwykły radiospektrograf do
badania widma mocy ZPK oraz jako
radiospektropolarymetr do pomiarów
widm parametrów polaryzacji ZPK.

Widma ZPK
Spektrogramy, w których przedsta
wia się gęstość mocy promieniowania
w funkcji czasu i częstotliwości, dobrze
oddają dynamikę zjawisk falowych. Po
kazany na rys. 2 spektrogram uzyskany
z pomiarów Polrada pokazuje szybką
zmienność ZPK w zakresie 6 rzędów
wielkości od 10~19 do 10~'3 W/(m2Hz)
1wybuchowy charakter tego promienio
wania. Częstotliwości zarejestrowanego
promieniowania sąw zakresie od 50 kHz
do 800 kHz, co odpowiada długościom
’ Zespół naukowo-techniczny eksperymentu Pol
rad: Jan Hanasz, kierownik projektu (principal
investigator) z Centrum Badań Kosmicznych PAN
Toruń, Zygmunt Krawczyk z Instytutu Lotnictwa
— główny konstruktor instrumentu, Roman
Schreiber — współpracownik naukowy (co-in
vestigator) z Centrum Astronomicznego im.
M. Kopernika PAN Toruń, Michaił Mogilewski
— koordynator eksperymentów z Instytutu Ba
dań Kosmicznych RAN, Herve de Feraudy —
w spółpracow nik naukowy (co-investigator)
z Centrum Badań Otoczenia Ziemi i Planet
CNRS, Velizy, Francja.
3/2009
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Total number of points - 114
Time: 1997/11/01 05:36:00-05:51 00 UT

Frame time: 1997/11/01 05:44:00 UT

Rys. 1. Po lewej: rozkład położenia źródła zorzowego promieniowania kilometrowego (ZPK)
zrzutowany na jonosferę wzdłuż linii sił pola magnetycznego z dnia 1 listopada 1997 r. godz.
5:36:00 — 5:51:00 UT, otrzymany z pomiarów wykonanych za pomocą polarymetru Polrad
na satelicie lnterball-2 Zorzowy. Po prawej: zdjęcie zorzy polarnej sfotografowanej w ultrafio
lecie z pokładu satelity Polar, otrzymane w tym samym czasie. Położenie maksimum rozkła
du ZPK pokrywa się z centrum zorzy polarnej [Panchenko, 2003]

fal od 6 km do 375 m. Dziś już wiemy,
dzięki obserwacjom przeprowadzonym
podczas zanurzeń satelitów Viking
i FAST we wnętrzach źródeł ZPK że pro
mieniowanie to jest generowane na czę
stotliwości bliskiej częstotliwości cyklo
tronowej elektronów,/ = eBJ(2jimc),
gdzie / — częstotliwość cyklotronowa
elektronów, e — ładunek elektronu,
B g — natężenie pola magnetycznego
w gausach, m — masa elektronu i c —
prędkość światła. Opierając się na mo
delu ziemskiego pola magnetycznego,
na przykład dipolowym, można podać
wysokości źródeł emisji ZPK na każdej
emitowanej częstotliwości. Dla promie
niowania pokazanego na rys. 2 wysoko
ści źródeł mieszczą się wzdłuż zorzo
wych linii sił pola magnetycznego w
zakresie od 2000 km do 15 000 km nad
Ziemią.

Nowe pomiary polaryzacji
ZPK
P olrad pracow ał
również jako spektropolarym etr. B ył to
pierwszy polarymetr,
który zmierzył polary
zację ZPK w trzech
prostopadłych płasz
czyznach, wyznaczo
nych przez trzy w przy
bliżeniu prostopadłe
anteny. Poprzednie po
larymetry mierzyły polaryzację ZPK tylko
w jednej płaszczyźnie
w yznaczonej przez
dwie prostopadłe ante
ny. Po co więc ta kom
plikacja? Problem po

ALT
InvL
MLT

08:45
11589
66.2
14.4

lega na tym, że nie jest znane a priori
położenie źródła ZPK względem sate
lity, a zatem nie wiadomo, pod jakim
kątem pada promieniowanie na płasz
czyznę polarymetru. Jeśli promienio
wanie jest kołowo spolaryzowane, to
polarymetr jednopłaszczyznowy zmie
rzy kołową polaryzację tylko wtedy, kie
dy promieniowanie pada prostopadle na
płaszczyznę polarymetru (tak jak w ra
dioteleskopach). Pod innym kątem pa
dania zmierzy polaryzację eliptyczną
a w płaszczyźnie anten zmierzy polary
zację liniową. Jeśli polarymetr zmierzy
prawoskrętną polaryzację z jednej stro
ny płaszczyzny polarymetru, to po prze
mieszczeniu źródła na jej drugą stronę
polarymetr zmierzy lewoskrętną pola
ryzację. Zatem pomiary polaryzacji
w jednej płaszczyźnie są niejednoznacz
ne i wymagają dodatkowych spekulacji
co do położenia źródła, by móc określić
polaryzację, w jakiej rozprzestrzenia się

09:30
16636
71.6
17.1

10:15
18871
70.0
19.0

UT
km
deg
hour

Rys. 2. Typowe widmo zorzowego promieniowania kilometro
wego (ZPK) uzyskane w dniu 16 listopada 1997 r. za pomocą
radiospektrografu Polrad umieszczonego na satelicie Interball-2. Zmienność promieniowania obejmuje 6 rzędów wielkości
od 10_19do 10“' 3 W/(m2Hz). Częstotliwość emisji jest podana
w kilohercach (kHz). Wzdłuż osi czasu są podane wysokość sa
telity w km (ALT), inwariantna szerokość geomagnetyczna
w stopniach (InvL) i lokalny czas magnetyczny (MLT) w godzi
nach (patrz strona kolorowa w.l)
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promieniowanie. Mimo tych trudności
dotychczasow e pom iary pozw oliły
stwierdzić, że ZPK rozprzestrzenia się
głównie w fali nadzwyczajnej prawoskrętnej, z małą domieszką fali zwyczaj
nej lewoskrętnej.
Metoda pomiaru polaryzacj i promie
niowania w trzech prostopadłych płasz
czyznach pozwala wyznaczyć rzuty rze
czywistej elipsy polaryzacji fali na każdą
z trzech prostopadłych płaszczyzn i stąd
określić zarówno parametry tej elipsy,
jak i jej położenie w przestrzeni trójwy
miarowej [Panchenko, Hanasz i Rucker,
2008]. Rys. 3 ilustruje działanie zasto
sowanej metody. Po lewej stronie rysun
ku są pokazane widma parametrów po
laryzacji Stokesa uzyskane za pomocą
dwóch anten (YZ) prostopadłych do osi
obrotu satelity skierowanej na Słońce
(l)v — natężenie promieniowania, Q yz
— pierwszy parametr polaryzacji linio
wej, \Jn — drugi parametr polaryzacji
liniowej, Vn — parametr polaryzacji
kołowej). Widać, jak ruch orbitalny sa
telity względem źródła ZPK zmienia
powoli wartość parametru polaryzacji
kołowej Vy/. Najpierw parametr ten ma
wartość dodatnią (kolor rdzawy), następ
nie przechodzi w liniową (kolor zielony
oznacza 0 polaryzacji kołowej), kiedy
źródło znajduje się w płaszczyźnie an
ten, na koniec obserwujemy zmianę zna
ku parametru K^na ujemny (kolor gra
natowy), kiedy źródło przechodzi na
lnterball-2 Polrad,

16 listopada 1697

dru g ą stronę płaszczy
zny polarym etru. Widać
wpływ ruchu satelity na
pomiar parametrów pola
ryzacji. Po prawej stronie
rysunku są pokazane wid
ma parametrów polaryzacji w płaszczyźnie fali,
uzyskane w wyniku po
miarów parametrów Sto
kesa w trzech prostopa
d ły c h p ła s z c z y z n a c h
polarym etru (XY, YZ,
i ZX). Dominuje polary
zacja prawoskrętna (war
tość p aram etru V ~
—1, kolor granatowy) nie
zależnie od położenia sa
telity. Wyznaczenie poło
żenia elipsy polaryzacji
w przestrzeni trójwymia
rowej pozwala na wyzna
czenie kierunku źródła
(prostopadłego do elipsy
polaryzacji), z którego
pochodzi prom ieniow a
nie, a co za tym idzie, rów- nia kilometrowego (ZPK) (obszar najbardziej zaczerniony).
n ież i m odu falow ego Linie ciągłe są konturami jednakowego potencjału. Spadek
ZPK. W tym przypadku potencjału może wynosić nawet 10 kV. Poprzeczne pola elek
tryczne Eobs mają duże amplitudy. Linie przerywane ozna
ujemna wartość parame czają linie sił pola magnetycznego. Kierunki prądów podłuż
tru V (kolor granatowy) nych są oznaczone przez J, wiązki przyspieszonych elektro
wskazuje na to, że domi nów wysypujących się do jonosfery przez e_, wiązki jonów
przyspieszonych w górę przez i+ (wg Erguna i in., 2000)
nującym modem propaga
cji ZPK jest mod prawoskrętny nadzwy są widoczne małe obszary modu lewoczajny. Na widmie V również chwilami skrętnego zwyczajnego (kolor rdzawy).
Pomiary z Interballa/Polrada wykazały,
lnterball-2 Polrad, 16 listopada 1907
że ZPK jest całkowicie spolaryzowane
kołowo i w granicach błędu nie zawie
ra składnika liniowej polaryzacji.

Koherencja
maser
elektronowo-cyklotronowy
—

Rys. 3. Widma parametrów Stokesa polaryzacji ZPK uzyskane z pomiarów za pomocą pola
rymetru Polrad na satelicie lnterball-2. I — natężenie promieniowania, Q — pierwszy para
metr polaryzacji liniowej, U — drugi parametr polaryzacji liniowej, V — parametr polaryzacji
kołowej. Wskaźnik YZ po lewej stronie oznacza, że pomiary były przeprowadzone za po
mocą dwóch anten (YZ) prostopadłych do osi obrotu satelity skierowanej na Słońce (lewa
strona rysunku). Widać, jak ruch orbitalny satelity względem źródła ZPK zmienia powoli war
tość parametru polaryzacji kołowej V ^. Po prawej stronie są pokazane widma parametrów
polaryzacji Stokesa uzyskane w płaszczyźnie fali. Dominuje polaryzacja prawoskrętna (war
tość parametru V = -1 , kolor granatowy) niezależnie od położenia satelity, co odpowiada
rozprzestrzenianiu się fali nadzwyczajnej prawoskrętnej (patrz strona kolorowa w.l)
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Jak wcześniej zauważyliśmy, obser
wacje wskazują, że mechanizm genera
cji ZPK jest koherentny. Klasyczna teo
ria promieniowania mówi, że wirujący
w polu magnetycznym elektron wypromieniowuje falę elektromagnetycznąprawoskrętnie spolaryzowaną na częstotli
wości cyklotronowej ( f = eBJ(2mnć).
Jeśli koncentracja elektronów w plazmie
jest duża, to na skutek licznych zderzeń
każdy elektron wiruje niezależnie od są
siada, a więc niekoherentnie. Jeśli licz
ba elektronów w źródle jest M i każdy
elektron wypromieniuje falę o mocy P
= E x H, to sumaryczna moc wypromieniowana z takiego niekoherentnego źró
dła wyniesie MP. Jeśli zaś koncentracja
elektronów w źródle jest mała, tak mała,
3/2009

że częstotliwość plazmowa
/

J pe

= (e2
N/nm)'l2«
f
v
'
J ce

(gdzie N — koncentracja elektro
nów), to elektrony majądość czasu mię
dzy zderzeniami, by uzgodnić między
sobą fazy. Ten zgodny ruch wirowy elek
tronów w polu magnetycznym powodu
je, że całe źródło oscyluje koherentnie,
bo sumują się amplitudy pola elektrycz
nego i magnetycznego fał, a moc wypromieniowana (2E)x(27/) = M 2.P jest
wtedy M-krotnie większa, niż moc wypromieniowana z niekoherentnego źró
dła. Ten niezwykle wydajny proces prze
miany energii kinetycznej elektronów
w energię fal elektromagnetycznych
nosi nazwę masera elektronowo-cyklotronowego i został zaproponowany
przez Wu i Lee w 1979 r. dla wyjaśnie
nia intensywnego promieniowania ZPK.

Warunki w źródle ZPK
Czy w źródłach ZPK warunek, by
częstotliwość plazmowa była znacznie
niższa niż częstotliwość cyklotronowa
elektronów, f pe « f ce, jest spełniony?
Obserwacje z Vikinga i FAST-a wska
zują że tak. Satelity te od czasu do cza
su zanurzały się w źródłach ZPK i mie
rzyły wewnątrz nich koncentrację
elektronów, pola elektryczne i magne
tyczne i ich drgania wzdłuż i w poprzek
linii sił pola magnetycznego, a także
widma energetyczne strumieni elektro
nów i jonów. Obserwacje te pokazały,
że obszar źródła ZPK jest wnęką pla
zmową o szerokości kilkudziesięciu ki
lometrów, zawierającą bardzo rozrze
dzoną gorącą plazmę, z której pod
wpływem skierowanego w górę silnego
pola elektrycznego, około 100 mV/m,
została wymieciona zimna plazma do
tego stopnia, że warunek f « ./’J e st
spełniony. To silne pole elektryczne
przyspiesza elektrony i jony do energii
od 1 do 10 keV (rys. 4), elektrony w kie
runku Ziemi (e ), a jony (i+) w górę, od
Ziemi. Sprawcą rozsunięcia ładunków
jest silny prąd płynący w górę wzdłuż
linii sił pola magnetycznego (na rys. 4
strzałka J skierowana w górę), zaindukowany przez wcześniej wzmianko
waną „elektrownię wiatrową”.

Jak powstaje ZPK?
Kiedy przyspieszony elektron zbliża
się do Ziemi, wiruje w coraz silniejszym
polu magnetycznym po spirali, której
zwoje się zagęszczają co powoduje, że
3/2009

składnik prędkości prostopadły do poła
magnetycznego znacznie przewyższa
składnik prędkości równoległy do nie
go (vx » vB).
Elektron ten emituje falę elektroma
gnetyczną na przesuniętej relatywistycz
nie częstotliwości cyklotronowej elek
tronów (częstotliw ości wirowania
elektronów w polu magnetycznym):

co — k ^ = w j \ — v2/c2) 1/2.
W tym wzorze w jest kątową czę
stotliwością emitowanej fali, a)cc jest
kątową częstotliwością cyklotronową
elektronu w spoczynku, v jest prędko
ścią rezonansową elektronu o składo
wych v|; i vx, równoległej i prostopadłej
do otaczającego pola magnetycznego,
kn= 2ntX liczbą fałową.
Obszar zorzowy jest prawie bez prze
rwy bombardowany przez przyspieszo
ne elektrony. Łącznikiem między nimi
są fale elektromagnetyczne. Te elektro
ny, których energia jest większa, prze
kazują za pomocą fal jej nadmiar tym,
których energia jest mniejsza. W ten
sposób energia elektronów w wiązce nie
tylko się wyrównuje, ale także ich ruch
wirowy staje się zgodny w fazie— wiąz
ka staje się koherentnym źródłem pro
mieniowania elektromagnetycznego.
Elektrony tracą energię kinetyczną na
rzecz emitowanych fal, zatem potrzeb
ny im jest dopływ nowej energii. Rolę
„dopełniacza” spełniająobecne w obsza
rze zorzowym silne pola elektryczne
(~ 100 mV/m) skierowane w górę, któ
re uzupełniają utraconą na promienio
wanie elektromagnetyczne energię elek
tronów pędzących po gęstniejącej spirali
w dół, wzdłuż rosnącego pola magne
tycznego. Przyspieszanie elektronów
w kierunku rosnącego pola magnetycz
nego wytwarza specyficzny rozkład
prędkości elektronów o kształcie pod
kowy (rys. 5). Pomiary energii elektro
nów wewnątrz źródeł ZPK wskazująna
to, że źródłem energii fal jest właśnie
podkowiasty rozkład prędkości elektro
nów [Ergun i in., 2000]. Rys. 5 pokazu
je przykład takiego rozkładu prędkości
i jego ewolucję (v||5 v±). Najpierw elek
trony ulegają przyspieszeniu w polu
elektrycznym wzdłuż pola magnetycz
nego (strzałka pozioma w prawo), na
stępnie na skutek ruchu elektronów ku
Ziemi w coraz silniejszym polu magne
tycznym składnik prostopadły (v±) pręd
kości rośnie (strzałka łukowata) kosz
tem składnika poziomego. Na koniec
U r a n i a . - POSTĘPY A S T R O N O M II

prędkości i jego ewolucja (poziomo — pręd
kości równoległe do pola magnetycznego,
pionowo — prędkości prostopadłe do pola
magnetycznego). Rozkład ten powstaje na
skutek przyspieszania elektronów w polu
elektrycznym wzdłuż pola magnetycznego
(strzałka pozioma w prawo), następnie na
skutek ruchu elektronów w coraz silniejszym
polu magnetycznym składnik prostopadły
(perp. velocity) prędkości rośnie (strzałka
łukowata) kosztem składnika poziomego. Na
koniec składnik prostopadły traci energię na
rzecz wzmacnianych fal elektromagnetycz
nych (strzałki pionowe w dół) (patrz strona
kolorowa w.l)

składnik prostopadły traci energię na
rzecz wzmacnianych fal elektromagne
tycznych (strzałki pionowe w dół). Teo
ria masera cyklotronowego wyjaśnia
najważniejsze cechy ZPK: to, że jest ono
emitowane koherentnie w pobliżu lokal
nej częstotliwości cyklotronowej elek
tro n ó w ^, że jest ono kołowo prawoskrętnie spolaryzowane w modzie
nadzwyczajnym, i to, że ma ogromną
moc emitowanego promieniowania od
powiadającą bardzo wysokiej tempera
turze promieniowania od 1014do 1020K.

Subtelna struktura ZPK
Obserwacje prowadzone w ostatnich
latach z dużą zdolnością rozdzielczą
w czasie i częstotliwości z satelitów
Polar, Interball i Cluster ukazały całe bo
gactwo struktur widmowych ZPK.
W większości są to wąskopasmowe
struktury, dryfujące po widmie często
tliwości wolniej lub szybciej, w górę
i w dół, trwające czasami po kilka mi
nut. Niewiele o nich wiemy. Skoncen
trujmy się więc tylko na jednym, lepiej
zbadanym rodzaju subtelnej struktury
ZPK tzw. „dryfujących szpilkach”, w li
teraturze znanych jako „stria bursts”
[Mutel, 2006]. Przykład ich widma dy
namicznego uzyskanego z satelity Clu
ster jest pokazany na rys. 6. Pasmo po
jedynczej szpilki jest niezwykle wąskie.
Jego szerokość zmierzona na poziomie
połowy maksymalnej mocy wynosi oko
ło 20 Hz, co odpowiada pionowemu roz-
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miarowi źródła < 1 km. Tak małe źródła
emitują fale, których długości są porów
nywalne z ich rozmiarem. Dryf szpilek
po częstotliwości jest z reguły ujemny
(tzn. od wyższych ku niższym często
tliwościom) i jest spowodowany ruchem
źródełek z dołu do góry. W pokazanym
przykładzie źródełka dryfują w czasie
około 10 s z wysokości 8500 km na
wysokość 11 000 km nad Ziemią,
z prędkością około 250 km/s. Inne spektrogramy wykazują dryfy źródeł w za
kresie od 50 do 350 km/s. W tych ma
łych źródełkach w ciągu 10 s maser
elektronowo-cyklotronowy bardzo efek
tywnie przemienia energię kinetyczną
elektronów w energię elektromagne
tyczną fal ZPK.

Solitarne dziury jonowe?
Czym mogą być źródełka, w których
koncentruje się duża energia? Niedaw
no Mutel [2006] skojarzył je z solitarnymi (sołitonopodobnymi) dziurami jo
nowymi obserwowanymi z satelity
FAST. W obszarze zorzowym FAST
przenikał przez bardzo małe solitarne
struktury silnego ujemnego pola elek
trycznego o amplitudzie nawet do 400
mV/m i rozmiarach około 3 km, poru
szających się w górę z prędkościami 200
do 400 km/s. Struktury solitarne, znane
również jako dziury jonowe, sądrobnoskalowymi (~ 1 km) obszarami o nega
tywnym potencjale elektrycznym. Są
one widoczne w satelitarnych danych
pola elektrycznego jako bipolarne struk
tury równoległego pola elektrycznego
o amplitudach od 10 do 500 mV/m i ska
lach czasowych 3 do 10 ms. Zarówno
ich rozmiary, jak i prędkości są podob
ne do rozmiarów i prędkości źródełek
generujących „stria”. W takich struktu

Rys. 6. Widmo dynamiczne dryfujących wybuchów ZPK, tzw. „stria", obserwowane
z satelity SC2 Cluster 24 września 2007 r. o godz. 9.48.00 UT (Dzięki uprzejmości Jolene
Pickett z Uniwersytetu Iowa)

rach elektrony doznają silnego przyspie
szenia. Mutel sugeruje, że poruszające
się w górę solitarne dziury jonowe mogą
wytwarzać wąskopasmowe szpilki ZPK.
Obserwacje z Clustera i FAST-a wska
zywałyby więc na to, że maser elektro
nowo-cyklotronowy może znaleźć do
godne w arunki do generacji ZPK
w solitamych dziurach jonowych. Trze
ba to udokumentować za pomocą symu
lacji numerycznych i bezpośrednich ob
serwacji. Zorzowy obszar źródła ZPK
może składać się w istocie z licznych
małych, ale bardzo wydajnych źródełek
ZPK.

Maser elektronowo-cyklotronowy w astrofizyce

Tylko w otoczeniu Ziemi są możli
we do przeprowadzenia bezpośrednie
pomiary in situ plazmy, cząstek i fal
bezpośrednio we wnętrzu źródeł ZPK,
potrzebne do określenia warunków,
w jakich może działać mechanizm elek
tronowego masera cyklotronowego. Ta
kich możliwości nie mają astronomo
wie, którzy wnioskują o warunkach
panujących w źródłach promieniowa
nia tylko na podsta
3—
wie widma fal elek
1382
tt
tromagnetycznych .
Dzięki obserwacjom
| 1386
/
£ 1398
w
otoczeniu Ziemi
2
maser elektronowofl, 5
cyklotronowy został
M
względnie dobrze
udokum entow any
ja k o m echanizm
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serw acje w ąsko
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pasmowych
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Rys. 7. Widmo dynamiczne szpilek radiowych obserwowanych
w koronie słonecznej 30 października 2001 r. za pomocą 15-m ra kotrwałych wybu
dioteleskopu UMK w Piwnicach. Początek obserwacji godz.
chów prom ienio
12:20:27 UT. Natężenie promieniowania pokazano w jednostkach
w ania radiow ego
względnych. Szpilkę oznaczoną strzałką pokazano we wkładce
Jow isza i Saturna
(Dąbrowski, teza doktorska 2006) (patrz strona kolorowa w.l)

fi
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potwierdziły, że mechanizm ten działa
również i w magnetosferach innych
planet posiadających pole magnetycz
ne, również w magnetosferach Neptu
na i Urana. Można więc przypuszczać,
że maser elektronowo-cyklotronowy
działa wszędzie tam, gdzie występuje
dostatecznie silne pole magnetyczne.
Najbliższym kandydatem jest Słońce.
Potem przyjrzymy się też gwiazdom
rozbłyskowym.
Tematem pracy doktorskiej Bartosza
Dąbrowskiego obronionej na UMK
w roku 2006 były „Krótkoczasowe zja
wiska radiowej aktywności Słońca”.
Praca dotyczyła szpilek radiowych (ang.
spikes), znanych od lat 60. ubiegłego
wieku. Ale obserwacje Dąbrowskiego
wykonane 15-metrowym radiotelesko
pem w Piwnicach charakteryzowały się
niespotykaną dotąd rozdzielczością
w czasie 78 mikrosekund i dużą roz
dzielczością w częstotliwości (rys. 7).
W pracy znajdujemy liczne przykłady
dryfujących po częstotliwości szpilek
słonecznego promieniowania radiowe
go w zakresie obserwacji od 1352 do
1490 MHz. Uderza podobieństwo struk
tur widmowych dryfujących w koronie
słonecznej i w magnetosferze ziemskiej
(por. z rys. 6). W obu przypadkach szpil
ki wędruj ą od wyższych ku niższym czę
stotliwościom, co odpowiada unoszeniu
się źródeł z dołu do góry. W obu przy
padkach promieniowanie jest na ogół
spolaryzowane prawoskrętnie w modzie
nadzwyczajnym [szpilki słoneczne:
Giidel i Zlobec, 1991], w obu przypad
kach moc promieniowania jest bardzo
duża i w obu przypadkach krótkie cza
sy trwania i wąskopasmowy charakter
szpilek wskazują na małe rozmiary ich
źródeł. Zatem można wnioskować, że
również i wewnątrz korony słonecznej
działa maser elektronowo-cyklotrono3/2009
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Przewodniczący Jury prof. Andrzej W oszczyk otwiera obrady
OMSA. Widoczny w tle teleskop jest główną nagrodą ufundowaną
przez PTA. Fot. Gerard Szukay

Laureaci XXV OMSA, zdobywcy II miejsca: Małgorzata Banka
ze Staszowa, Paweł Biernacki z Wrocławia, Rafał Sarniak z Toru
nia i Jakub Zaborowski ze Szczecina. Fot. Mateusz Wiśniewski

Uczestnicy OMSA. Na pierwszym planie, od lewej mgr Adam Szewczuk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, gdzie mieści się plane
tarium, mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak, wieloletni kierownik planeta
rium i organizator OMSA oraz mgr Sebastian Soberski, obecny kie
rownik Planetarium i Obserwatorium w Grudziądzu. Fot. G. Szukay

Uczestnicy Seminarium i jego Jury. Fot. Gerard Szukay

XXV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne
int. tPwfeóawi f/iofretta Cj^tmcfiiego
Grudziądz 26-28 .03. 2009
W.IV
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wy, co sugerował Dulk już w roku 1985.
Dryf źródeł w koronie oszacowany
z dryfu po częstotliwości wynosi dla
przypadku z rys. 7 2,3 xl0 4 km/s.
Można przypuszczać, że maser elektronowo-cyklotronowy może genero
wać emisję radiową w każdym obiek
cie astrofizycznym, w którym spełnione
są dwa warunki: 1 — elektrony energe
tyczne wysypują się do obszaru o rosną
cym polu magnetycznym (butelki ma
gnetycznej) i 2 — gęstość plazmy jest
bardzo mała, co oznacza, że stosunek
częstotliwości plazmowej do cyklotro
nowej, f /f^ jest dostatecznie mały.
Wśród obiektów astrofizycznych,
które mogą być kandydatami na masera
elektronowo-cyklotronowego, na szcze
gólną uwagę zasługuj ą gwiazdy rozbły
skowe (ang. flare stars), ponieważ cha
rakteryzują się nagłym i i silnymi
wybuchami emisji radiowej. Faza wzro
stu tych wybuchów jest bardzo krótka,
co oznacza, iż źródła mają bardzo małe
rozmiary (oszacowany rozmiar = pręd
kość światła razy czas wzrostu). Należą
do nich czerwone karły typu M, nazy
wane także gwiazdami zmiennymi UV
Ceti. Charakteryzują się one niezwykle
silnymi rozbłyskami podobnymi do
rozbłysków słonecznych. Wybuchy te
są wynikiem przyspieszania cząstek
w aktywnych magnetycznie obszarach
korony gwiazdowej. Najbliższa z nich
AD Leonis (4,9 parseków) — gwiazda
karłowata późnego typu dM3e — była
obserwowana z dużą zdolnością roz
dzielczą zarówno w czasie, jak i czę
stotliwości za pomocą 300-m radiotele
skopu w Arecibo przez Osten i Bastiana
[2008]. Podczas jednego z wybuchów
zarejestrowali oni subtelną strukturę
widmową o 100% polaryzacji kołowej,
pokazaną na rys. 8, przypominającą
dryfujące szpilki obserwowane w magnetosferze ziemskiej i w koronie sło
necznej. Dryf szpilek ku niższym czę
stotliwościom oznacza, że źródła unoszą
się w koronie gwiazdowej w górę,
z prędkością 6 x 104km/s. Ich rozmiary
oszacowane z czasu trwania szpilek
2 ms są < 600 km, a temperatura pro
mieniowania Tg> 1014 K. Zatem obser
wacje wskazują na to, że wybuchowe
promieniowanie radiowe gwiazdy AD
Leonis jest produkowane przez kohe
rentny mechanizm elektronowego ma
sera cyklotronowego.
Subtelna struktura widm wybucho
wego promieniowania radiowego in
3/2009

1220
nych gwiazd póź
nych typów nie jest
| 1195
jak dotąd znana.
o 1170
Ale ich wybuchy
©
3
są znacznie silniej
S' 1145
u!
sze, niż się spodzie
1120
wano. Można więc
15:41.5
15:41.7
15:41.8
15:42.1
Stort Time (0 9 -A p r-0 5 01:15:41)
przypuszczać, że
wybuchy emisji ra Rys. 8. Subtelna struktura widma dynamicznego gwiazdy AD Leonis podczas wybuchu emisji radiowej w dniu 9 kwietnia 2005 r.
diowej tych gwiazd godz. 01.15.41,5 UT, zaobserwowana za pomocą 300-m radiotele
są generowane tak skopu Arecibo w zakresie fal od 1120 do 1220 MHz. Widmo obe
jak w AD Leonis, jmuje interwał czasu 0,75 s, rozdzielczość czasowa 1 ms. Zauważ
przez ten sam me my szybko dryfujące struktury „stria” (Osten i Bastian, 2008) (patrz
strona kolorowa w.l)
chanizm m asera
cyklotronowego, a zatem mogą mieć mocą polarymetru Polrad pozwoliły na
podobną subtelną strukturę widma dy wyznaczenie polaryzacji Stokesa ZPK
namicznego. By to stwierdzić, potrzeb w przestrzeni trójwymiarowej. Wynika
ny jest czas obserwacyjny na dużych ra z nich, że jest ona całkowicie kołowa,
co zgadza się z teorią masera elektronodioteleskopach.
wo-cyklotronowego. Obserwacje fal ra
Emisja radiowa planet spoza
diowych innych planet, korony słonecz
układu słonecznego
nej i wybuchowego promieniowania
Silne promieniowanie radiowe pla gwiazd wskazują na to, że mechanizm
net Układu Słonecznego spowodowane ten występuje również w innych obiek
koherentną emisją masera cyklotrono tach astrofizycznych i dobrze tłumaczy
wego stwarza nadzieję na znalezienie ra wysokie temperatury promieniowania
diowo aktywnych planet poza nim. Na obserwowanych obiektów astrofizycz
początek poszukiwania będą się koncen nych. Koherentny mechanizm masera
trowały wokół planet olbrzymich podob elektronowo-cyklotronowego jest naj
nych do Jowisza, zapewne posiadają wydajniejszym znanym procesem gene
cych silne pole magnetyczne. Takie racji promieniowania radiowego, za po
planety mogą emitować intensywne pro m ocą którego można wytłumaczyć
mieniowanie radiowe w zakresie często temperatury promieniowania T0> 1014
tliwości do kilkudziesięciu megaherców. do 1020K. Subtelna struktura szpilek ra
Dotychczasowe próby odkrycia promie diowych dryfujących ku niskim często
niowania radiowego planet pozasłonecz- tliwościom (tzw. „stria”), wykryta naj
nych pokazały jedynie, że nawet naj pierw w zorzowym promieniowaniu
większe instrumenty istniejące obecnie kilometrowym Ziemi, potem w koronie
na świecie nie mają czułości wystarcza słonecznej, a ostatnio również i w koro
jącej dla tego rodzaju poszukiwań. Choć nie gwiazdy rozbłyskowej późnego typu
według niektórych oszacowań (np. AD Leonis wskazuje na to, że mecha
Griessmeier, Zarka, Spreeuw, 2007) pro nizm elektronowo-cyklotronowego
mieniowanie radiowe planet pozasło- masera może znaleźć szerokie zastoso
necznych powinno dać się zaobserwo wanie również w obiektach astrofizycz
wać za pomocą będącego w budowie nych, w których temperatury promie
radiointerferometru LOFAR (Low Fre niowania są ekstremalnie wysokie.
quency Array).

Podsumowanie
Dzięki lokalnym pomiarom plazmy
i cząstek energetycznych (in situ) pod
czas przecinania przez satelitę wnętrza
ziemskich źródeł ZPK, został względ
nie dobrze zbadany niezwykle wydajny
mechanizm elektronowego masera cy
klotronowego, który generuje promie
niowanie radiowe ZPK i zostały względ
nie dobrze określone warunki, w których
może on działać. Unikalne obserwacje
polaryzacji ZPK przeprowadzone za po
U r a n i a - Po st ę py A s t r o n o m ii

Profesor Jan Hanasz je st jednym
badań kosmicz
nych, specjalistą fizyki kosmicznej,
współtwórcą aparatur}’ dla satelity
„Kopernik 500” w 1973 r. i instru
mentu Polrad dla satelity Interball-2
wprowadzonego na orbitę w 1996 r.
Przez kilka dziesięcioleci pracował
w CAMK-u, a obecniepracuje w Cen
trum Badań Kosmicznych PAN
Z pionierów polskich
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Radosław Pior

Podbój
polskich
planetariów

Planetarium UPP 23/2p w Chorzowie

_________

9

■

in

Planetarium Digistar w Częstochowie

Planetarium ZKP 2 w Komorowie
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płączyła nas astronomia. W po
łowie lat 90. spotkaliśmy się we
Fromborku na organizowanych
przez Pana Andrzeja Pilskiego „Waka
cjach w Planetarium”, opisanych przez
organizatora w numerze 6/2008 „Uranii-PA” i uczestnika w 2/2009. Jako gru
pa przyjaciół widujemy się regularnie od
kilkunastu lat. Przy okazji różnych astro
nomicznych obserwacji i seminariów
oraz innych, często zupełnie zwyczaj
nych spraw. Jako zgrana grupa miewa
my różne pomysły. Jednym z nich jest
idea zwiedzenia wszystkich planetariów
w kraju.
„Podbój Polskich Planetariów” to pro
jekt celowy. O turystycznym zwiedzaniu
planetariów myśleliśmy długo. W pewien
jesienny wieczór w roku 2007 postano
wiliśmy pomysł ten zacząć realizować.
Rozpoczynając nasz „Podbój”, myśleli
śmy po prostu o odwiedzeniu „gwiezd
nych kin”. Każdy z uczestników miał
swoje doświadczenia z co najmniej kil
koma polskimi planetariami, ale nikt z nas
nie traktował ich jako celu podróży.
W miarę kolejnych etapów projektu na
sza wiedza o planetariach zwiększa się,
a my sami stajemy się bogatsi o coraz to
nowe wrażenia. Wraz z rozpoczęciem
roku 2009 nasz „Podbój” został wpisany
na listę ogólnopolskich imprez w ramach
Międzynarodowego Roku Astronomii.
Niniejszym artykułem chcemy podzielić
się z czytelnikami „Uranii-PA” wszyst
kimi naszymi spostrzeżeniami oraz za

P
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chęcić do własnej eksploatacji mapy Pol
ski z uwzględnieniem tych specjalistycz
nych miejsc popularyzacji astronomii.
Planetarium w Olsztynie było pierw
szym przystankiem „Podboju”. Obiekt
zastaliśmy wyremontowany i odświeżo
ny. Przydało się to instytucji po 35 latach
istnienia. Walory popularnonaukowe
olsztyńskiego planetarium pozostają od
ćwierćwiecza na wysokim poziomie.
W hallu planetarium zwiedzić można wy
stawę poświęconą historii podboju Ko
smosu. Jest tutaj model radzieckiego sput
nika, księżycowy kamień, a bardziej
uważni dostrzegą flagę Polski, którą eki
pa Apollo 11 miała ze sobą w czasie hi
storycznego lotu. Aparatura centralna,
zwana tradycyjnie Planetarium Lotów
Kosmicznych (Spacemaster RFP) firmy
Zeiss z Jeny, ukryta pod 15-metrową
kopułą, pozwala na poznawanie Wszech
świata z wygodnego fotela. Bardzo do
bre nagłośnienie oraz przemyślane efek
ty wizualne prezentowane za pomocą
rzutników przezroczy i projektora multi
medialnego dodają niewątpliwego uro
ku seansom dla każdej grupy wiekowej.
Identyczna jak w Olsztynie aparatu
ra centralna znajduje się w planetarium
w Toruniu. Tutaj jednak popopulamonaukowy seans pod kopułą jest jeszcze
bardziej multimedialny. Duża liczba ru
chomych projekcji oraz przezrocza rzu
towane na całą kopułę (tzw. All-Sky)
i zmienne panoramy ponad widownią
potrafią zachwycić gości. W czasie se3/2009

ansu są prezentowane podstawy astro K ościuszki — w
nomii, ale główny nacisk położono na centralnym miejscu
przemawianie ruchomym obrazem do miasta. Turyści po
wyobraźni. Widzowie są zachwyceni. dziwiać mogą tutaj
Niezmiernie atrakcyjnym dodatkiem do niebo prezentowane
seansu w planetarium jest interaktywna w marynistycznej
sala Orbitarium, w której w sposób do konwencji w trakcie
■ fik /O
świadczalny poznajemy szczegóły mi seansu na żyw o.
sji kosmicznej Cassini: sondy, która ba Poza gwiazdami nie
dała Saturna. Z bliska możemy zobaczyć ma dodatkow ych
kosmiczny pojazd oraz zjawiska fizycz atrakcji wizualnych,
ne typowe dla wielkich planet Układu ale atmosfera pod
Słonecznego: mamy więc odważniki, sztucznym niebem
Planetarium Spacemaster RFP w Olsztynie
które pokazują różnicę wagi w zależno nad Zatoką Gdańską
ści od planety, mamy lampy wyładow jest doskonała. Więcej atrakcji— zarów cach w Małopolsce zostanie otwarte
cze, które prezentują wyładowania at no tych astronomicznych, jak i związa nowe planetarium. Jego „sercem” będzie
mosferyczne, jest także wielka kula, nych z astronawigacją— dane nam było aparatura ZKP 1. Z niecierpliwością cze
wewnątrz której formują się chmury przeżyć w pilnie strzeżonym, ale za to kamy na pierwszy seans...
Małe Planetaria Zeissa 2. generacji
doskonale utrzymanym „gwiezdnym ki
w atmosferze Saturna.
(ZKP
2) można zobaczyć w Grudziądzu,
Dynamiczny charakter prezentacji nie”. Planetarium Akademii Marynarki
Fromborku
oraz Komorowie k/Ostrowi
nieba, który przed 15 laty zapoczątkowali Wojennej położone jest na terenie dziel
Mazowieckiej.
Planetarium w Grudzią
pracownicy toruńskiej placówki, ma na nicy Gdynia-Oksywie. Stanowi labora
dzu
istnieje
od
1972
r. i pełni rolę insty
turalny wpływ na pozostałe planetaria torium astronawigacji i właśnie tej nauce
w Polsce. Najstarsze i największe polskie poświęcono ściany i sufit sali wykłado tucji edukacyjnej, działając w Zespole
„gwiezdne kino” w Chorzowie znane wej (są wielkie mapy nieba oraz fotogra Szkół Technicznych. Działa prężnie,
było z tradycyjnych seansów (wg danych fie przyrządów nawigacyjnych). Ukryta wyświetlając seanse dla uczniów wszyst
z 1975: 25% czasu seansu stanowi po pod betonową kopułą sala planetarium kich typów szkół, możliwe są także se
kaz możliwości projekcyjnych, 25% jest doskonałym miejscem na przeżycie anse na życzenie dla grup zorganizowa
wprowadzenie do tematu seansu astro niezwykłej przygody: sala jest dobrze nych. Niewielka 6-metrowa kopuła kryje
nomicznego, a pozostałe 50% jego szcze nagłośniona, a rzutniki przezroczy dodają tajemnicę kameralności małego planeta
gółowe omówienie).W ostatnich latach jej jeszcze naukowego charakteru. Żądni rium. Małe audytorium, bardzo dobrajaformuła ta nieco się zmieniła — właśnie nawigacyjnej praktyki z powodzeniem kość aparatury i gwiazd, dodatkowe rzut
w kierunku spektaklu multimedialnego. mierzyliśmy (za pomocą prawdziwego niki zjawisk niebieskich i slajdów
Wielką przyjemnością była dla nas moż sekstantu) kątową wysokość ustawionych pozwalają na przeżycie wrażeń znanych
z dużych planetariów w wersji kompak
liwość uczestnictwa w nowoczesnym na horyzoncie modeli latami morskich.
W warszawskim Pałacu Kultury towej. Prezentowane w Grudziądzu se
seansie z wykorzystaniem wszelkich
form komunikacji wizualnej i doskona i Nauki, w Muzeum Techniki, znajduje anse z powodzeniem przeprowadzają
łych efektów akustycznych. Prezentacja się lekka kopuła, która kryje aparaturę widza przez tysiące lat rozwoju nauk
na wiele zmysłów jest tym bardziej efek i niewielkie audytorium. Seanse prowa związanych z niebem. Nie inaczej jest we
towna, że w chorzowskim audytorium dzone są, podobnie jak w Gdyni, na Fromborku. Planetarium stanowi niemal
zasiąść może w jednym momencie 400 żywo, a dotyczą przede wszystkim pod obowiązkowy element każdej wyciecz
osób, kopuła jest ogromna: ma 23 m, stawowych znaków na niebie i aktual ki do tego miasteczka związanego
a aparatura stojąca na środku sali waży nych zjawisk astronomicznych. Brak no z Mikołajem Kopernikiem. W związku
ponad 2 1 i nawet w stanie wyłączonym woczesnych planetariów w wielkich z różnorodnością widowni seanse są sto
stanowi obiekt zainteresowania widzów. miastach jest poważnym problemem po sunkowo krótkie (30—40 min), skupio
W Szczecinie, Gdyni (Skwer Koś pularyzatorów astronomii. W Warszawie ne na jednym temacie. Dobór prezen
ciuszki) i Gdyni (Oksywie) znajdują się mówi się ostatnio o otwarciu nowocze towanych elementów Kosmosu jest
planetaria szkół morskich. Powołano je snego planetarium w ramach Centrum znakomity: podstawowa wędrówka
do istnienia w latach 70. Obiekty te z za Nauki „Kopernik” (wg oficjalnego ser po gwiazdozbiorach wzbogacana jest
łożenia służyć mają słuchaczom wykła wisu Centrum, planetarium ma być rzutowaniem Słońca na tło Zodiaku,
dów astronawigacji i taki jest ich pod otwarte w 2. połowie 2010 roku). Cały a upadki meteorytów zwykle poprzedza
stawowy cel. We wszystkich tych czas jednak wysłużona aparatura ZKP widok przelatującej komety. Wszystko
„morskich instytucjach” zainstalowano 1 stojąca wewnątrz monstrualnego gma rozświetlają barwne slajdy, a czasem
Małe Planetaria Zeissa 1. generacji chu PKiN jest jedynym miejscem, gdzie także projektor multimedialny.
Zarząd Topograficzny Sztabu Gene
(ZKP 1). Planetarium w Akademii Mor można podziwiać piękno stołecznego
ralnego WP także ma swoje planetarium.
skiej w Szczecinie niestety nie wyświe nieba.
Kolejne planetarium ZKP 1 czeka na Na terenie jednostki wojskowej w Ko
tla żadnych seansów poza krótkimi po
kazami w trakcie dni otwartych uczelni. otwarcie! Najpewniej wiosną tego roku morowie (w pobliżu Ostrowi Mazowiec
Odnowione planetarium Akademii Mor na terenie Młodzieżowego Obserwato kiej) znajduje się budynek Satelitarne
skiej w Gdyni znajduje się na Skwerze rium Astronomicznego w Niepołomi go Centrum Operacji Regionalnych,
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Po lewej dmuchany balon „planetarium” Starlab w Krakowie, po prawej amatorskie cyfrowe planetarium we Wrocławiu
a w nim charakterystyczna okrągła sala
z półkulistym ekranem. Planetarium
w Komorowie dysponuje bardzo dobrze
wyposażoną aparaturą ZKP 2. Niestety,
wojskowy charakter instytucji, ochrona
informacji niejawnych w obiekcie o stra
tegicznym znaczeniu, a także przestarzała
instalacja elektryczna spowodowały, że
planetariumjest obecnie nieczynne. Dzia
łało przez 25 lat od roku 1980. Wyświe
tlono w tym czasie ponad 1500 seansów.
Aparatura była regularnie konserwowa
na i obecnie wystarczy jedynie podłączyć
prąd, aby sztuczne niebo pod kopułą
w SCO R znowu rozbłysło tysiącami
gwiazd.
Od 4 lat można podziwiać sztuczne
niebo w Akademii Świętokrzyskiej. Kiel
ce posiadają niewielkie planetarium opar
te na dość osobliwej jak na Europę, apa
raturę japońskiej firmy GOTO. Jako
„Podbój” nie dotarliśmyjeszcze do Kielc,
ale z pozyskanych informacji wiemy, że
pod 5-metrową kopułą znajduje się naj
prostszy model japońskiego producenta
GOTO E-5.

Planetarium amatorskie w Potarzycy
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W Częstochowie znajduje się naj
młodsze planetarium w Polsce. Pod
8-metrową kopułą stoi rzutnik nieba
amerykańskiej firmy Digistar. Jego kon
strukcja odbiega zasadniczo od tego, do
czego mogliśmy przyzwyczaić się pod
jak ąk o lw iek inną kopułą w kraju.
Wszystkie opisane wyżej planetaria po
siadają aparaturę, która w trakcie sean
su kręci się, świecąc tysiącem punkci
ków. Częstochowski rzutnik wyglądem
przypomina stojący mebel z dużą so
czewką na górze. Zestaw komputerów
przygotowuje obraz i dźwięk, wprawia
ją c widzów w osłupienie z każdą se
kundą prezentacji. Jakość gwiazd jest
niestety... zbyt cyfrowa jak na nasze
„zmanierowane” oczy, przyzwyczajone
do eleganckich punktów obserwowa
nych w innych planetariach. Rzutowa
ne na cały ekran animacje nie mająjednak sobie równych w tradycyjnych
planetariach i właśnie to stanowi niewąt
pliwą zaletę cyfrowej projekcji.
Cyfrowe instalacje planetarium nie są
w dzisiejszych czasach niczym nadzwy
czajnym. Można takie planetarium sa
memu przygotować relatywnie tanim
kosztem. Udowodnił to Wrocław. Spe
cjalnie na Dolnośląski Festiwal Nauki
pracownicy Instytutu Astronomicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego urządzili
za pomocą prostych środków cyfrowe
planetarium. Oparte jest ono na półpro
fesjonalnej, 4-metrowej materiałowej
kopule, standardowym rzutniku multi
medialnym oraz sferycznym lustrze, któ
re zakrzywia obraz. Całość zainstalowa
na została jako instalacja tymczasowa
w jednej z pracowni Instytutu. Seans jest
emitowany z pamięci komputera, gdzie
zapisane są skrypty generujące obraz
nieba oraz wszystkie efekty dźwiękowe.
Prostota i niska cena takiej instalacji
wymusza niestety pewne uproszczenia
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w odczuciach: siłą rzeczy rozdzielczość
ekranu nie jest idealna, a wszelkie nie
dokładności ekranu zauważy w czasie
seansu nawet niedoświadczony gość.
Nie jest to jednak wada dyskwalifikują
ca planetaria cyfrowe wykonane własny
mi staraniami. Podstawowe zjawiska
i układy gwiazd można tutaj podziwiać
tak samo ja k na prawdziwym niebie,
a dynamiczne efekty wizualne nadają
multimedialnej p rojekcji znamiona
prawdziwego show. Obecnie we Wro
cławskim Instytucie Astronomicznym
trwają prace mające na celu trwałe przy
mocowanie tymczasowej instalacji.
Dążenie człowieka do poznawania
wszystkimi zmysłami piękna otaczają
cego świata jest ogromne. W trakcie na
szych wypraw przekonujemy się o tym
na każdym kroku. W miastach, które
z różnych przyczyn nie mogą pozwo
lić sobie na planetarium, można zna
leźć namiastki tej instalacji. Poza opi
sanym wyżej cyfrowym planetarium
we Wrocławiu mieliśmy przyjemność
gościć w „planetarium” w Krakowie.
Jest to przenośny, stojący na podłodze
dmuchany balon firmy Starlab. We
wnątrz jest wystarczająco miejsca dla
dysponującego prostym rzutnikiem
prelegenta oraz dla grupy widzów (oko
ło 20 osób). Seans jest z konieczności
prosty, ale ciemność i zarysy figur na
nieboskłonie działają na wyobraźnię.
Nie ma wygodnych foteli ani wspania
łego nastroju rozbudzonych zmysłów,
je s t za to m ożliw ość podziw iania
sztucznego nieba praktycznie w dowol
nym miejscu. Podobne do krakowskie
go „balonu” przenośne planetarium
znajduje się w Szubinie, gdzie działa
firma zwana Planetarium Nieba Pół
nocnego, oferująca pokazy „gwiezdne
go kina” w szkołach. Do tego planeta
rium jednak dotąd nie dotarliśmy.
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Na koniec tego, z konieczności krót
kiego, przeglądu polskich planetariów
warto zwrócić uwagę na wykonane wła
snoręcznie planetaria mechaniczne, na
prawdę nie ustępujące swoimi możliwo
ściami oryginalnym instalacjom firmy
Zeiss. Pierwsze z nich powstało w Piotr
kow ie Trybunalskim w roku 1981.
Twórcą wykonanego ręcznie planetarium
jest (zmarły w 1996) nauczyciel fizyki
i astronomii w I LO Zbigniew Solarz.
Podpatrując warszawską aparaturę ZKP
1 skonstruował on sprawny projektor
gwiazd, bazując na przedmiotach domo
wego użytku (wykorzystał m.in. czajnik,
sprężynę od łóżka, silniczki od zabawek).
Przy budowie aparatury pomagali panu
Zbigniewowi uczniowie w ramach lek
cji ZPT, a gotowe planetarium było sprzę
tem dydaktycznym na lekcjach astrono
mii. Zbigniew Solarz zbudował później
identyczną aparaturę dla ośrodka pracy
pozaszkolnej w Łodzi. Oddano je do
użytku w 1984 r. Bazując na wiedzy i do
świadczeniu pana Solarza, swoją apara
turę zbudował inny nauczyciel fizyki
i astronomii: Andrzej Owczarek z Potarzycy koło Jarocina. Przy ocenie nakła
du pracy koniecznej do skonstruowania
mechanicznego planetarium należy zwró
cić uwagę na fakt, że każda z widocznych
gwiazd na niebie musi być przez kon
struktora własnoręcznie wykłuta w mo
siężnej folii. Wszystkie trzy amatorskie
instalacje działają do dzisiaj. Wymagają,
rzecz jasna, ciągłej konserwacji, ale
gwiazdy prezentują się w nich nieźle,
a podstawowe zjawiska na niebie można
prezentować tutaj dokładnie tak samo, jak
w planetariach profesjonalnych.
Na łamach „Uranii” w latach 70. dru
kowano wielokrotnie obszerne artyku
ły o polskich planetariach (np. całkowi
cie poświęcona planetarium Śląskiemu
„Urania” z sierpnia 1975 r. czy poglądo
wo opisująca wszystkie ówczesne pla
netaria „Urania” z sierpnia 1976). Było
ich wtedy 9. Wszystkie produkcji firmy
Zeiss z Jeny. Dr Ludwik Zajdler pisze
w jednym z artykułów o wówczas do
piero co powołanej Komisji Współpra
cy Planetariów Polskich przy PTMA.
Komisja ta była organem koordynują
cym prace poszczególnych jednostek.
Szefem komisji był zmarły w 2006 r.
dr K azim ierz S chilling z O lsztyna.
W trakcie naszych podróży niemal na
każdym kroku gospodarze odwiedza
nych przez nas planetariów niezmiernie
ciepło wspominali osobę dra Schillinga
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i jego wysiłki zmierzające w kierunku
integracji środowisk związanych z pla
netariami.
Po ponad 30 latach mapa planetariów
nieco się zmieniła. Przybyły nowe lo
kalizacje, a istniejące placówki starają
się znaleźć w łasną drogę prezentacji
piękna nieba oraz popularyzacji wspa
niałości astronomii.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że wie
my o 19 planetariach w kraju i chyba
wszystkie zobaczymy. Do końca marca
2009 r. udało nam się „zdobyć” 15
z nich. Niebawem wybieramy się do
Kielc, gdzie japońska aparatura GOTO
E-5 służy celom edukacyjnym oraz po
pularyzatorskim w Akademii Święto
krzyskiej. Mamy nadzieję zobaczyć tak
że planetarium w Niepołomicach, które
bazując na małej aparaturze ZKP 1, ma
zostać otwarte w maju. Wielki finał na
stąpi we Fromborku w czasie Ogólno
polskiego Zlotu Miłośników Astronomii
w sierpniu br. Tam też przedstawimy
m ultim edialną prezentację dotyczącą
polskich planetariów. Będzie czas na po
rozmawianie o konkretnych lokaliza
cjach, różnorodnych systemach oraz roli
planetariów w dzisiejszym zglobalizowanym świecie opartym na kulturze
obrazkowej.
Prezentacja wielkiego Kosmosu, dzię
ki różnorodności wrażeń, jest dla pracow
ników planetariów poważnym wyzwa
niem. Trzeba bowiem w czasie krótkiego
seansu przekazać wiele informacji, nie
rzadko dotyczących setek wieków dzia
łalności człowieka i milionów lat kształ
towania się Wszechświata. W artykule
„Komu służy planetarium” zamieszczo
nym w „Uranii” z sierpnia 1976 r. dr Ma
ria Pańków porusza istotny do dziś temat
zadań planetariów. Planetarium ma na
turalnie sw ojego gościa zadow olić,
a „charakter i rangę społeczną planeta
rium określają jego pracownicy”. Roz
myślania istotne ponad 30 lat temu są ak
tualne także i dziś. Każde z czynnie
działających planetariów znalazło swój
sposób na przekazywanie tej wiedzy
w oparciu o pasję i zaangażowanie swo
ich pracowników. Na uwagę zasługują
elem enty pozaastronom iczne, które
w wielu jednostkach z powodzeniem do
pełniają podstawowe cele edukacyjne czy
popularne. Chyba pod każdą znaną nam
kopułą odbywały się bądź regularnie od
bywają sesje „muzyki pod gwiazdami”.
Wrażenia zmysłowe w trakcie słuchania
muzyki poważnej bądź elektronicznej są
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pod kopułą zawsze niezwykłe. Gwiazdy
i przezrocza dodają niesamowitego cha
rakteru tym wydarzeniom. Niespotyka
nym, ale bardzo oryginalnym pomysłem
jest podpatrzony w Chorzowie „seans dla
dwojga”: zaręczyny w zupełnej ciemno
ści, pod sztucznym niebem wielkiego pla
netarium. Kreatywność osób odpowie
dzialnych za przygotowywanie atrakcji
pod sztucznym niebem jest niezwykle
wysoka (wiemy o przypadkach zawarcia
związku małżeńskiego pod kopułą pla
netarium w Rosji). Jako Podbój Polskich
Planetariów życzymy wszystkim pra
cownikom planetariów wytrwania w nie
zakłóconej pasji w przekazywaniu wie
dzy o pięknie Wszechświata. Za miłe
i ciepłe przyjęcie dziękujemy włodarzom
„gwiezdnych kin”, które już odwiedzili
śmy. Jednocześnie przypominamy się
tym jednostkom, do których wybieramy
się niebawem. Zapraszamy na witryny
internetowe: http://stalker.republika.pl/
planetaria.html (oficjalna strona Podbo
ju Polskich Planetariów zaw ierajaca
szczegółowy opis każdego z etapów oraz
wielką ilość informacji o planetariach,
m.in. przedruki archiwalnych artykułów
z „Uranii”) i http://www.planetarium.pl
(strona o polskich planetariach).
Zdjęcia: Tomasz Lewicki

Autor jest fizykiem , absolwentem
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zamiłowanie do astronomii rozwi
ja ł przez uczestnictwo w Grudziądz
kich Seminariach OMSA, wielo
krotny udział w Wakacjach w Pla
netarium we Fromborku i »vzlotach
OZMA
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w kraju

XXV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne w Grudziądzu, 26—28 marca 2009 r.
łodzi miłośnicy astronomii Kubiak (wraz z mężem Mirosławem
z całej Polski już tradycyjnie Kubiakiem) z grudziądzkiego planeta
spotkali się w pierwszym ty rium. Ich spadkobiercami pozostają
godniu wiosny w Grudziądzu.p. Tam
Ewa Janaszak z Olsztyńskiego Plane
właśnie, w siedzibie Planetarium i Ob tarium i Obserwatorium Astronomicz
serwatorium Astronomicznego im. Mi nego oraz p. Sebastian Soberski z Gru
kołaja Kopernika, odbył się finał jubi dziądza.
leuszowego XXV OMSA. Pod tym
Każdego roku kilkaset osób z całego
skrótem kryje się Ogólnopolskie Mło kraju— uczniów szkół ponadgimnazjaldzieżowe Seminarium Astronomiczne nych— przygotowuje referat na wybra
im. Profesora Roberta Głębockiego, któ ny temat, niejednokrotnie wynikający
re może się już pochwalić profesjonal z własnych zainteresowań, doświad
nie prowadzoną stroną internetową: czeń, czy obserwacji. Pisemne, kilkuhttp://www.grudziadz.planetarium.pl/ stronicowe opracowanie jest podstawą
omsa. To największa impreza o zasięgu do zakwalifikowania i zaproszenia au
ogólnopolskim, organizowana przez pla tora referatu do jego wygłoszenia w trak
netaria w Grudziądzu i w Olsztynie, nie cie wojewódzkiego seminarium. Orga
mająca odpowiednika wśród innych nizatorami wojewódzkich konkursów
konkursów astronomicznych. Jubileusz i seminariów były i nadal są Kuratoria
obchodzony w bieżącym roku nie od Oświaty lub Departamenty Edukacji
daje w pełni dziejów przedsięwzięcia, Urzędów Marszałkowskich oraz Woje
bowiem poprzedzało je 10 seminariów wódzkie Ośrodki M etodyczne lub
międzywojewódzkich, a jeszcze wcze Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
śniej — kilka miejskich, międzyszkol
Merytoryczną opiekę nad seminaria
nych seminariów astronomicznych mi sprawują Polskie Towarzystwo
i astronautycznych, stąd też można by Astronomiczne, Polskie Towarzystwo
historię rozszerzyć aż do 40 lat. Docze Miłośników Astronomii i Polskie Towa
ka się ona zapewne osobnego podsumo rzystwo Astronautyczne, które między
wania na łamach „Uranii - Postępów innymi delegują zawodowych astrono
Astronomii”. Warto jedynie przypo mów do jury OMSA. Oceniając refera
mnieć, że wieloletnimi organizatorami ty, wygłaszane podczas seminariów
i dobrymi duchami przedsięwzięcia byli wojewódzkich oraz w Grudziądzu pod
dr Kazimierz Schilling z Planetarium czas OMSA, bierze się pod uwagę me
w Olsztynie oraz Małgorzata Śróbka- rytoryczną wartość i poprawność, dy

M

„Jak zostałem popularyzatorem astronomii” — referuje Mariusz Bazylak z Wydmin.
Fot. Gerard Szukay
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daktyczną wartość referatu i sposób jego
prezentacji przed licznym audytorium,
a także reakcję autora na uwagi zgłasza
ne w dyskusji. Warto dodać, że młodzi
ludzie, przygotowując referaty, naby
wają przy okazji umiejętności, jakie nie
zawsze są potrzebne podczas olimpiad
przedmiotowych, ale bardzo przydatne
podczas późniejszych studiów czy pra
cy zawodowej.
Z etapu wojewódzkiego wyłaniane są
zwykle 2 osoby referujące oraz dodat
kowe dwie, które jadą do Grudziądza
w charakterze słuchaczy— kibiców. Do
tegorocznego finału zakwalifikowano
31 prac, reprezentujących 16 woje
wództw. Prace podzielono na trzy sesje,
obejmujące Układ Słoneczny, Gwiazdy
i Wszechświat oraz Obserwacje nieba
i tematy różne. Autorzy i słuchacze, jak
zwykle, mieli do dyspozycji wszech
stronnie wyposażoną i funkcjonalną salę
wykładowąplanetarium oraz możliwość
obejrzenia seansu w sali projekcyjnej
i wykorzystania teleskopów znajdują
cych się w grudziądzkim obserwato
rium. Ich wystąpieniom przysłuchiwała
się komisja w składzie: prof. Andrzej
Woszczyk (przewodniczący), mgr Ewa
Janaszak, dr Magdalena SroczyńskaKożuchowska, dr Henryk Brancewicz,
dr Adam Michalec i niżej podpisany.
Po gorącym przywitaniu przez go
spodarzy — Sebastiana Soberskiego
z Planetarium w Grudziądzu oraz Dy
rektora Zespołu Szkół Technicznych (na
terenie którego znajduje się planetarium
i obserwatorium), p. Adama Szewczuka, jury przystąpiło do pracy, przysłu
chując się referatom i towarzyszącym im
dyskusjom, niejednokrotnie komentując
poruszane tematy i problemy oraz za
chęcając uczestników seminarium do
kontynuowania zainteresowań tematyką
astronomiczną i doskonalenia własnych
umiejętności. Jak zwykle (bo dla wszyst
kich jurorów było to już któreś z kolei
seminarium) pozostawaliśmy pod wra
żeniem pasji poznawania przez młodych
ludzi otaczającego nas świata i Wszech
świata. Jak zawsze stanęliśmy też przed
bardzo trudnym zadaniem oceny prac
3/2009
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Agnieszka Wyłupska z Grudziądza mówi
o Galileuszu i jego obserwacjach.
Fot. Gerard Szukay

niezw ykle różnorodnych. N iektóre
z nich były pracami opisowymi, przy
gotowanymi na podstawie dostępnej
literatury, inne wypełnione samodziel
nymi pomysłami (np. modułu dla marsjańskiej ekipy astronautów). Niektóre
opracow ane na podstaw ie własnych
pierwszych doświadczeń w bezpośred
nim k o n tak cie z ro zg w ieżd żo n y m
niebem, inne — wykorzystujące naj
nowsze technologie do zdobywania cy
frowych obrazów, niekiedy nawet bez
konieczności prowadzenia bezpośred
nich obserwacji. Niektóre okupione wy
rzeczeniami i powstające dzięki pasji za
paleńców działających samodzielnie
z dala od jakichkolwiek ośrodków czy
instytucji, inne prowadzone pod czuj
nym okiem profesjonalnych astrono
mów. Zdecydowanym atutem każdego
z referatów może jednak być i było au
tentyczne zainteresowanie, próba roz
wiązania intrygującego problemu, do
ciekliwość i wkład pracy w uzyskanie
wyników i ich przygotowanie do jak
najlepszego zaprezentowania. Te wła
śnie doświadczenia mogą być napraw
dę bezcenne i dają młodym ludziom
świetną praktykę w kształtowaniu umie
jętności, która okazuje się niezwykle
ważna w dzisiejszym świecie: krótkie
go, zwięzłego, klarownego, a jednocze
śnie sensownego, rzetelnego i wartościo
wego przedstawienia swoich osiągnięć
i wiedzy.
Po wysłuchaniu wszystkich refera
tów ju iy zdecydowało nie przyznawać
I miejsca, lecz — ze względu na wyso
ki i wyrównany charakter kilku prac —
przyznać aż cztery 11 miejsca. Uzyskali
je (w kolejności alfabetycznej): Małgo
rzata Bańka ze Staszowa (w woj. świę
3/2009

tokrzyskim) za referat „Obiekty koorbitalne z Z iem ią”, Paweł Biernacki
z Wrocławia („Obróbka astrofotografic z n a ”), R afał Sarniak z T orunia
(„Struktury magnetyczne we Wszechświecie”) oraz Jakub Zaborowski ze
Szczecina („Wykorzystanie 7-metrowego radioteleskopu do obserw acji...”).
D alsze m iejsca (w yróżniono do 10.
włącznie) zajęli:
3. Oskar Braszczyński, Radomsko
(„Czas jako czwarty wymiar czasoprze
strzeni”).
4. Anna Jacyszyn, Świnoujście (,Z ja
wisko akrecji, czyli o decydującej roli
sił grawitacji...”).
5. Mirosław Kołodziej, Niepołomice
(„Możliwości zrobotyzowanych tele
skopów a oczekiwania szkolne — pro
jekt microobservatory”).
6. Tomasz Ursel, Bolesławiec („Sil
niki pojazdów kosmicznych”).
7. K ry stia n Iłk ie w ic z , O stró d a
(„Czarna dziura”).
8. Agnieszka Jarasz, Zabrze („Obser
wacje i odkrycia astronomiczne dla każ
dego”).
9. D amian Świeczkowski, Skórcz
(„Czarne dziury i ich wpływ na ewolu
cję Wszechświata”).
10. M arianna Adamów, W ołczyn
(„Osobliwości księżycowe — Io i Try
ton”).
Z d o b y w cy n ajw y ższy ch m iejsc
otrzymali w nagrodę atrakcyjne lornet
ki, aparaty fotograficzne, statywy, pięk
ne albumy i atlasy nieba. Fundatorami
nagród byli: Marszałek Województwa

Kujawsko — Pomorskiego, Polskie To
warzystwo Astronomiczne, Polskie To
w arzystw o M iłośników Astronomii,
Fundacja Astronomii Polskiej, Krajowy
Fundusz na rzecz Dzieci, Planetarium
w Olsztynie, Wydział Edukacji Urzędu
Miejskiego w Grudziądzu, Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Grudziądzu, Kurato
ria i Urzędy Marszałkowskie, Starostwa
i inne instytucje. Wszyscy uczestnicy
otrzymali kalendarze MRA 2009 oraz
archiwalne egzemplarze od Redakcji
czasopisma „Urania - Postępy Astrono
mii”, a także obrotowe mapy nieba.
Dodatkową nagrodę (plecak Cam
pus) dla najmłodszego prelegenta— był
nim Mateusz Salamon z Radnicy w woj.
lubuskim — zapewnił Fundusz im. Ta
deusza Jarzębowskiego, wieloletniego
jurora OMSA. Tak jak w poprzednich
kilku latach, wspaniały prezent (waliz
kę podróżną) zapewniła publiczność —
laureatem jej głosowania został Oskar
Braszczyński, zaś równorzędne II miej
sce w głosowaniu publiczności uzyska
li: Paweł Biernacki, Łukasz Góralski
z Grudziądza i Mateusz Malenta z Czę
stochow y (otrzym ując ufundow ane
przez uczestników układanki).
Tradycyjnie już OMSA zakończyło
miłe towarzyskie spotkanie przy ciast
kach, herbacie i kawie. Nawiązane zna
jomości z pewnością będą kontynuowa
ne, a w ielu uczestników spotka się
ponownie w Grudziądzu w dniach 25—
— 27 m arca 2010 r. n a ... X X X V I
OMSA.

Krzysztof Rochowicz
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Najmłodszy uczestnik Seminarium Mateusz Salamon z Radnicy otrzymuje nagrodę Funda
cji Tadeusza Jarzębowskiego. Fot. Mateusz Wiśniewski
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Śladami Galileusza
— mikroobserwatorium dla każdego
iędzynarodowy Rok Astronomii obfituje w akcje polskiego koordynatora tego projektu, prof. Lecha Mankiei imprezy umożliwiające korzystanie z wszelkiego wicza (o programie pisaliśmy już na łamach „Uranii - Postę
rodzaju teleskopów. W ten sposób zwracamy uwa pów Astronomii”, m.in. w numerze 3/2007). Już na stronie
gą na rolę tego niezwykłego wynalazku w poznawaniugłównej
świa znajdziemy odnośniki do tematów „Na tropach Ga
ta i Kosmosu. Podstawowym celem przyświecającym orga lileusza — 400 lat później” oraz „Dzień dobry, nazywam się
nizatorom i koordynatorom tych akcji jest zachęcenie każdego, Galileusz”. Zacznijmy od tej drugiej, najnowszej inicjatywy.
a w szczególności młodych ludzi, do samodzielnego wyko Otóż profesor Hidehiro Agata z National Astronomical Ob
nania nawet najprostszych obserwacji nieba z użyciem jakie servatory o f Japan w Tokio oraz dr Waldemar Ogłoza i pani
gokolwiek przyrządu. Przeżycie emocji towarzyszących od Aneta Wiśniewska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra
kryciu na własny użytek świata o wiele ciekawszego, kowie przygotowali specjalne karty pracy, które pomogą każ
bogatszego i bardziej różnorodnego, niż umożliwiają nam to demu powtórzyć historyczne obserwacje Galileusza i doko
tylko nasze własne oczy, powinno pozostawić na całe życie nać tych samych odkryć. Do ich wykonania wystarczy
ślad w świadomości oraz przekonanie o słuszności i wartości naprawdę prosty i niedrogi sprzęt albo... Internet (patrz ni
racjonalnej metody poznawania otaczającego nas świata.
żej). Instrukcje (w języku polskim, w formacie pdf) do po
Jednym z najbardziej pouczających sposobów określenia brania znajdują się na stronie EU-HOU, są już gotowe do
roli teleskopu w kształtowaniu nowoczesnej i naukowej wi obserwacji Księżyca, Wenus, Saturna i Andromedy, w przy
zji świata jest przypomnienie najważniejszych obserwacji gotowaniu — instrukcje obserwacji Jowisza i Plejad. Wystar
Galileusza i próba samodzielnego ich powtórzenia. Jest kilka czy na podstawie własnych obserwacji wykonać szkic i prze
sposobów wykonania tego zadania przez nauczycieli z ucznia słać go na podany w instrukcji adres. Każdy uczestnik
mi. Naturalnie idealne byłoby użycie prawdziwego telesko programu otrzyma specjalny certyfikat, a wśród autorów naj
pu i pokazanie prawdziwego nieba. Większość napotka jed lepszych prac zostaną rozlosowane mapy nieba, książki i te
nak podstawowe problemy, jakimi są brak własnego teleskopu, leskop!
a również kłopot ze zorganizowaniem całej serii takich spo
Aby jeszcze pełniej wykorzystać szansę naprawdę poży
tkań z dziećmi i młodzieżą w stosownym miejscu i czasie tecznej i pouczającej zabawy, warto pamiętać o możliwości
(o pogodzie nawet nie wspominając). Pozostawiając więc skorzystania z Interakcyjnego Teleskopu Internetowego Mi
prawdziwe pokazy powiększającemu się na szczęście gronu kroobserwatorium, http://mo-www.cfa.harvard.edu/microobs/
zapaleńców, chciałbym przedstawić możliwości, jakie mają guestobserverportal/
w zasadzie wszyscy uczniowie i nauczyciele, jeśli nawet tyl
Proszę nie zrażać się angielskojęzyczną witryną (są też
ko od czasu do czasu mają dostęp do Internetu.
polskie instrukcje na stronie EU-HOU), obsługa jest napraw
Doskonałym punktem wyjścia je st witryna programu dę prosta, niemal intuicyjna. To dostępna dla każdego sieć
Hands-On Universe, www.pl.euhou.net prowadzona przez
14-centymetrowych automatycznie sterowanych teleskopów,
będących własnością Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA), któ
re na życzenie wykonują zdjęcia cyfrowe
0 rozmiarach 500 na 650 pikseli. Każdy
może złożyć zamówienie na zdjęcie wy
branego obiektu i w ciągu 48 godz. powi
nien otrzymać na przesłany adres e-mailowy informację o wykonanej obserwacji
wraz z linkiem do ściągnięcia pliku (na
leży to zrobić w ciągu tygodnia— po tym
czasie archiwalne obserwacje są usuwa
ne). Wybierać można co prawda z zapro
ponowanej z góry listy obiektów, ale na
szczęście jest ona dosyć obszerna. Poza
tym doświadczeni obserwatorzy mogą
ubiegać się o status użytkownika, a nie
tylko gościa. A sama lista, co jeszcze istot
niejsze, nie jest suchym zestawieniem, ale
została podzielona na działy tematyczne.
1 tak, odnajdziemy tam: Galileusza, Ko
lorowy Kosmos, Poszukiwanie czarnych

M
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3i
dziur, Galaktyk w bród, Teleskop jako machina czasu. N a
prawdę świetny pod względem dydaktycznym wybór, a po
jego dokonaniu już tylko kilka kroków (oddzielonych klik
nięciami przycisku „continue”) dzieli nas od uzyskania wła
snych obrazów nieba! W pierwszym dowiadujemy się krót
ko, jaka jest idea zadania, możemy też dowiedzieć się więcej
o samych teleskopach. W drugim dokonujemy właściwego
wyboru obiektu z listy kilku dostępnych. W trzecim sami usta
lamy czas ekspozycji. Co prawda jest to tylko interaktywna
zabawa, gdyż po wybraniu niewłaściwego otrzymujemy ko
munikat, że zdjęcie będzie niedoświetlone lub prześwietlo
ne. Wybierając poprawnie i potwierdzając, zostaniemy po
proszeni o podanie krótkiej informacji o sobie: ile mamy lat
(wskazujemy przedział) i skąd jesteśmy (do wyboru stan USA
lub spoza USA) oraz adresu e-mailowego, na który zostanie
wysłana informacja o wykonaniu zdjęcia. Po potwierdzeniu
poprawności danych pozostaje już tylko czekać. I rzeczywi-

ście, wszystko działa! Co prawda nie zawsze otrzymamy pięk
ne i udane zdjęcie, gdyż Mikroobserwatorium fotografuje
niebo w nocy przez cały czas, niezależnie od pogody. Zdarza
się więc, że obserwacje należy powtórzyć. Ale to tylko doda
je zabawie emocji.
Wyprawa śladami Galileusza jest szczególnie wartościo
wa pod względem dydaktycznym, tym bardziej że przygoto
wany przez zespół MicroObservatory zbiór esejów poświę
conych przełom ow ym obserw acjom G alileusza został
przetłumaczony na język polski przez państwa Dorotę i Jac
ka Kuprasów (do pobrania ze strony EU-HOU).
Gorąco zachęcamy do korzystania z tych dostępnych dla
każdego, nowoczesnych narzędzi. To naprawdę pożyteczna
i wartościowa lekcja historii, astronomii, informatyki i języ
ka angielskiego w pigułce!
Krzysztof Rochowicz

WAKACJE W PLANETARIUM
Miejsce: Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Termin: Dowolny, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem planetarium.
Wymagania: Poświęcenie średnio 1 godziny dziennie na pomoc dla planetarium.
Korzyści: Bezpłatny dostęp do obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika, w szczególności do planetarium i obserwato
rium; możliwość rozbicia namiotu na terenie obserwatorium, szansa na spotkanie ciekawych ludzi.
Wakacje to oferta dla indywidualistów, którzy nie lubią zorganizowanego życia obozowego. Ceną samodzielności
jest jednak konieczność zadbania samemu o spanie, jedzenie i ciekawy program zajęć. Wakacje to dla pracowników
planetarium okres ciężkiej pracy. Tylko wtedy mogą oni poświęcić czas uczestnikom, gdy uczestnicy pomogąw podsta
wowej pracy planetarium.
Zgłoszenia udziału i pytania proszę kierować pod adres:
Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork, aspmet@wp.pl

Dokończenie ze strony 107.
nomiczną.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody zwią
zane z astronomią (teleskopy, książki, mapy, płyty multime
dialne CD), ufundowane przez portal internetowy czasdzieci.pl oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Prace
zostaną opublikowane w Internecie na stronach portalu czasdzieci.pl oraz na stronach małopolskich obchodów Między
narodowego Roku Astronomii 2009.
Przewidywana jest także wystawa pokonkursowa zorga
nizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicz
nego w budynku przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie.
Więcej informacji: http://www.as.up.krakow.pl/2009/plastyczny.pdf

Konkurs „Dzień dobry, nazywam się Galileo
Galilei”
Akcja adresowana jest dla tych, którzy pragną rozpocząć
obserwacje nieba i powtórzyć odkrycia Galileusza. Udział po
lega na wykonaniu serii obserwacji według przygotowanych
instrukcji oraz ich prostej analizie. Obserwacje w swej tema
tyce nawiązują do epokowych odkryć Galileusza, który 400
3/2009

lat temu dysponował jedynie prostą lunetą, czyli takim in
strumentem jak współcześni początkujący miłośnicy astro
nomii.
W ięcej in fo rm a c ji: h ttp ://w w w .p l.e u h o u .n e t/in dex.php? option= com_content&task= view&id= 191&Item id= 13

Wystawa w galerii DESA w Krakowie
Każdy miłośnik astronomii fotografujący niebo z powodu
jego piękna, może zgłosić swoją pracę galerii DESA w Kra
kowie. We wrześniu br. odbędzie się wystawa prac plastycz
nych znanych twórców: Janiny Kraupe-Swiderskiej, Kazimie
rza Mikulskiego, Jerzego Nowakowskiego, Andrzeja Polio,
Antoniego Porczaka. Termin zgłaszania prac fotograficznych
mija 15 czerwca.
Więcej informacji: http://www.as.up.krakow.pl/2009/DESA.pdf
Waldemar Ogłoza
sekretarz komitetu MRA 2009
kontakt: ogloza@up.krakow.pl
Tel: 604-969-859
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PIAST — polska sieć radioteleskopów
Radioteleskop o średnicy 600 km — czy to możliwe?
Interferometr radiowy to układ anten,
które obserwując w tym samym czasie
dany obiekt tworząjedną ogromną wirtualnąantenę do odbioru fal radiowych,
o średnicy równej największej odległo
ści pomiędzy antenami (tzw. bazy).
Obserwowany obiekt jest widziany po
przez pojedynczy radioteleskop jako
punkt, ale połączone obserwacje wielu
radioteleskopów mają tak dużą roz
dzielczość, że pozwalają dostrzec sub
telną strukturę badanego źródła radio
wego. Największa z takich sieci anten
(anteny rozlokowane na kontynencie
europejskim i azjatyckim) umożliwia
wykonywanie map radiowych nieba
z rozdzielczością 0,4 milisekund łuku.
Jest to stukrotnie lepsza rozdzielczość
niż można otrzymać z najlepszych te
leskopów optycznych, włączając w to
Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Umoż
liwia ona zobaczenie małego dziecka
na Księżycu (oczywiście, gdyby dziec
ko wysyłało promieniowanie radiowe
o odpowiedniej długości)! Technika
otrzymywania obrazów radiowych przy
pomocy jednoczesnych obserwacji kilku-kilkunastu radioteleskopów nazywa
się interferometrią wielkobazową(ang.
VLBI, Very Long Baseline Interferome
try) i jest cały czas udoskonalana.
Rozstawmy hipotetycznie kilka an
ten w naszym kraju, a w rezultacie
otrzymamy instrument pozwalający na
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obserwacje nieba z rozdzielczością kil
kunastu m ilisekund łuku dla bazy
600 km. Przy takich wartościach jawi
się cały szereg możliwości badawczych
Wszechświata widocznego w zakresie
radiowym: astrometria gwiazd, badanie
ruchów własnych gromad otwartych,
pulsarów czy też poszukiwania planet
wokół czerwonych karłów, a także ba
dania ewolucji radiogalaktyk oraz wy
konywania map dysków protogwiazdowych i śledzenia poświat rozbłysków
gamma, wybuchów nowych i superno
wych.
Radioastronomowie toruńscy z Cen
trum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika mająjuż przygotowaną kon
cepcję takiego instrumentu. Propono
wana nazwa nowego przedsięwzięcia
instrumentalnego brzmi: PIAST (ang.
Polish Interferometer Array for Scien
ce and Technology, czyli Polska Sieć
Interferometryczna dla Nauki i Techno
logii). Ma to być całkowicie niezależ
na, polska sieć anten podobnych do tej
w Piwnicach (o średnicy 32 m), uzu
pełniająca pod względem rozdzielczo
ści i pola widzenia instrumenty global
ne i inne lokalne sieci narodow e
(www.astro.uni.torun.pl/piast/). Jedno
cześnie PIAST stanowiłby kluczowy
elem ent europejskiej infrastruktury
VLBI, czyli EVN (ang. The European
VLBI Network).
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Układ anten pozwoli zminimalizować
wpływ zakłóceń radiowych, który oka
zuje się być piętą achillesową przy ob
serwacjach pojedyncząanteną. Ponad
to koszt budowy serii anten jest porów
nywalny z budową jednego radiotele
skopu o średnicy czaszy 80 czy 100m,
ale możliwości badawcze są niewspół
miernie większe. Jeśli anteny połączo
ne zostałyby światłowodami, możliwe
byłyby obserwacje i korelacja danych
w czasie rzeczywistym (tzw. technika
e-VLBI), a więc prawie natychmiasto
we uzyskanie map radiowych. Oprócz
obserwacji w sieci PIAST poszczegól
ne anteny dałyby możliwość samodziel
nych obserwacji, co przyniosłoby korzy
ści naukowe i dydaktyczne kolejnym
ośrodkom naukowym. Zbudowanie in
terferometru PIAST z pewnością ko
rzystnie wpłynęłoby na rozwój nowo
czesnych technologii, jak i na istniejącą
infrastrukturę w Polsce. Cała aparatu
ra może być zaprojektowana i wyko
nana w naszym kraju. I co najważniej
sze, instrumenty zostałyby rozlokowa
ne w Polsce, dając nowe miejsca pra
cy inżynierom i uczonym. Lecz przede
wszystkim liczymy na zainteresowanie
astrofizyką kolejnych pokoleń i dalszy
rozwój nauki.
PIAST byłby pośrednim instrumen
tem badawczym pomiędzy interferome
trami MERLIN i EVN (patrz ramka).
A zatem łączyłby zalety obu tych sieci:
bardzo dobrą rozdzielczość i czułość
oraz m ożliwość wykonywania map
obiektów mało- i w ielkoskalowych.
W przypadku połączenia podczas ob
serwacji z siecią EVN uzyskalibyśmy
niespotykaną dzisiaj czułość obserwa
cji w zakresie radiowym.
Czy projekt PIAST zyska poparcie
i czy za kilka lat będziemy mogli obe
jrzeć wielkie anteny w różnych zakąt
kach Polski? Wszystko zależy głównie
od entuzjazmu astronomów z poszcze
gólnych uczelni i ośrodków badaw
czych oraz poparcia społecznego.
Mimo że koszty wydają się prawdziwie
astronomiczne (szacowany koszt bu
dowy jednej anteny to ok. 20 min zło
tych), to jednak wierzymy, iż PIAST
może zostać wybudowany w Polsce.
Byłby to pierwszy zakrojony na tak
wielką skalę instrument astronomiczny
zbudowany i ulokowany w Polsce. Pol
scy astronomowie i inżynierowie mają
już doświadczenie w budowie średnich
3 /2 0 0 9
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anten. Toruńskie radioteleskopy funkcjonująw międzynarodowej sieci radio
teleskopów od 1982 r. Wieloletnia pra
ca oraz doświadczenie w udoskona
laniu tej techniki obserwacyjnej po
zwalają obecnie przeprowadzać za
awansowane technologicznie i orga
n iz a c y jn ie e ksp e ry m e n ty e-V LB I
(www.astro.uni.torun.pl/~magda/EVLBl/evlbi_0.html), w których uczestniczy
32-metrowy toruński radioteleskop jako
jedyna placówka astronomiczna w Eu
ropie Wschodniej! Czy uda się nam wy
korzystać europejskie środki finanso
we przeznaczone na naukę i zbudować
unikatowe narzędzie badawcze? Jak
podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnic
twa Wyższego w perspektywie 20072013 w trzech programach operacyj
nych ma do rozdysponowania kwotę
blisko 20 mld złotych. Zatem projekt

MERLIN — Multi-Element Radio Linked Interferometer Network jest in
terferometrem złożonym z 7 anten rozlokowanych na obszarze Wielkiej
Brytanii. Czasza największej anteny ma średnicę 76 m, a pozostałych 25
lub 32 m. Najdłuższa baza wynosi 217 km (odległość między anteną
w Cambridge i anteną w Darnhall). Instrument posiada odbiorniki z za
kresu od 151 MHz do 24 GHz (czyli fale o długości od 2 m do 1 cm).
http://www.merlin.ac.uk/
EVN — The European VLBI Network jest interferometrem złożonym z ra
dioteleskopów rozlokowanych na terenie Europy, Azji i Południowej Afry
ki. Dzięki długim bazom (tysiące km) może być używany do prowadzenia
unikatowych badań radioźródeł o wysokiej rozdzielczości.
http://www.evlbi.org

PIAST w skali kraju to niewielki wydatek...
Anna Bartkiewicz
Magdalena Kunert-Bajraszewska

Krzysztof Katarzyński
Marcin Gawroński
Paweł Wolak
Bogna Pazderska

XIII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2009
Termin zlotu: 20—23 sierpnia 2009 r.
Miejsce: Frombork, Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze
Zakwaterowanie: własne namioty, hotele lub kwatery we własnym zakresie
W programie m.in.: wykłady i prelekcje zaproszonych gości specjalnych, prezentacje uczestników, obserwacje
(ciemne niebo oraz nów Księżyca!), konkursy z nagrodami, zwiedzanie zabytków Fromborka, seanse w planeta
rium.
W czasie trwania Zlotu (w sobotę) odbędzie się Piknik Meteorytowy.
Wyżywienie: tradycyjnie — 2 obiady i kiełbaski na ognisko. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.
Organizatorzy:
— Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne, Niedźwiady
— Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
— Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
— Polskie Towarzystwo Meteorytowe
— Edith i Andrzej Pilscy
Zapisy: e-mail: rkral@poczta.onet.pl lub tel. kom. 691 468 800
Więcej informacji: oficjalna strona zlotu www.ozma.astronomia.pl oraz w następnym numerze „Uranii-PA”

na rozkładówce:

Serce Tarantuli
Centrum ogromnej mgławicy Wielkiego Obłoku Magella
na, Tarantuli, znanej również jako 30 Doradus, jest jed
nym z największych znanych obszarów tworzenia się
gwiazd. To kłębowisko świecącego gazu, długich, ciem
nych włókien pyłu i niezwykle masywnych, ciasno upako
wanych gwiazd. Lekko powyżej środka obrazu znajduje
się gromada NGC 2070 składająca się z wielkiej liczby
gorących młodych gwiazd. To one swym wysokoenerge
tycznym promieniowaniem jonizują gaz mgławicy, a ich
cząsteczki wiatru gwiazdowego rozprowadzają go wokół,
tworząc ten chaotyczny, skłębiony obraz.
Źródło: ESA, NASA, ESO, Danny LaCrue
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Józef Juchniewicz (1944—2008)
a początku stycznia br. pożegna cie w projekt śledzenia tzw. śmieci ko
liśmy na białostockim cmenta smicznych — martwych satelitów lub
rzu naszego kolegę Dra Józefa ich części krążących po orbitach wokółJuchniewicza, który niespodziewanie
ziemskich.
zmarł 21 grudnia 2008 r. Poprzedzona
Józek nie wyobrażał sobie pracy na
krótką chorobą śmierć Józka była dla nas ukowej w samotności, bez kontaktów
wszystkich szokiem, bowiem odszedł z ludźmi. Był świetnym kolegą zawsze
człowiek aktywny, pełen twórczych po życzliwy i skłonny do udzielania po
mysłów uczestnik wielu projektów ba mocy zwłaszcza młodszym kolegom,
dawczych, osoba obdarzona rzadkim których z przyjemnością wprowadzał
darem nawiązywania i utrzymywania w tajniki pracy nad eksperymentami
ciepłych kontaktów z ludźmi.
kosmicznymi. Interesował się tym, co
Józef Juchniewicz urodził się 8 lute robią inni i sam chętnie opowiadał,
go 1944r. w Czyczelach koło Wilna. czym się zajmuje i na jakie problemy
Studia astronomiczne ukończył na Uni napotyka w swojej pracy.
wersytecie W arszawskim w 1967 r.,
a w latach 1968— 1970 odbył dwuletni
staż naukowy w Centre d ’Etudes Spatiales des Rayonnements w Tuluzie we
Francji. W 1976 r. na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał
stopień naukowy doktora nauk fizycz
nych na podstawie rozprawy pt. „Moż
liwość emisji rentgenowskiej w ciasnych
układach podwójnych”.
Józek Juchniew icz był zw iązany
z Centrum Badań Kosmicznych PAN
prawie od początku istnienia powołane
go w 1976 r. instytutu. Przyszedł do nas
z O bserw atorium A stronom icznego
UW, gdzie pracował przez ponad 10 lat,
ukończył rozprawę doktorską i z upodo
baniem kształcił m łodsze pokolenia
astronomów i astrofizyków. W Centrum
kierował najpierw Pracownią Przetwa
Józek był z powołania i zamiłowa
rzania Danych, organizował nasz ośro nia astronomem. Lata pracy w CBK nie
dek obliczeniow y i grupę inform a osłabiły jego zainteresowań problema
tyczną później zajmował się Marsem, mi astronomii i astrofizyki. Utrzymywał
by ostatnio poświęcić się badaniom oto żywe kontakty z kolegami z Obserwa
czenia plazmowego Międzynarodowej torium Astronomicznego UW i Cen
Stacji Kosmicznej. To właśnie ekspery trum Astronomicznego im. Mikołaja
ment Obstanovka, który udało mu się Kopernika. Był zaprzyjaźniony z więk
doprowadzić prawie do końca, był jego szością najw ybitniejszych polskich
sztandarowym projektem w ostatnich astronomów. Aktywnie działał w Pol
latach.
skim Towarzystwie Astronomicznym
W CBK Józek był niestrudzony i nie wyobrażał sobie, by mógł opuścić
w znajdowaniu sobie nowych, cieka którykolwiek ze zjazdów PTA.
wych zadań badawczych i wyzwań or
Do Józka lgnęli młodzi ludzie roz
ganizacyjnych. W ostatnim czasie, poza poczynający w CBK pracę. Często to on
Obstanovką, zaangażowany był w pro znajdował czas, by dokładnie wyjaśnić
jekt Termofob w rosyjskiej misji Fobos- im, jak działa instytut i jak powinni or
Grunt, w naziemny teleskopowy system ganizować swoje zadania. Robił to bez
obserwacji rozbłysków gamma (Pi o f the interesownie, z wyższej potrzeby po
Sky) prowadzony przez IPJ, czy wresz m agania now ym , „nieopierzonym ”

N
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kolegom. Za swój obowiązek uważał
edukowanie młodych pokoleń w tema
tyce kosmicznej i astronomicznej i ich
prom ow anie. Stąd jego stały udział
w Piknikach i Festiwalach Nauki, a tak
że reprezentowanie CBK i opieka nad
ekspozycją instytutu na wielu wysta
wach krajowych i zagranicznych.
Współpraca międzynarodowa była
dla Józka niezwykle ważnym elemen
tem badań naukowych. Podtrzymywał
wcześniej nawiązane kontakty badaw
cze z Francją, jednak jego głównymi
partnerami byli uczeni rosyjscy, przede
wszystkim z Instytutu Badań Kosmicz
nych (IKI) w Moskwie. Przeprowadził
wspólnie z nimi wiele udanych ekspe
rymentów kosmicznych, z większością
był zaprzyjaźniony. W październiku
2008 r. otrzymał prestiżowy Medal im.
Ciołkow skiego Rosyjskiej Federacji
Astronautycznej.
Nie sposób nie wspomnieć o Józku
jako człowieku. O jego empatii w kon
taktach z ludźmi już mówiliśmy. Potra
fił wiele dać, a jego życzliwość wobec
innych, spontaniczność w nawiązywa
niu kontaktów, opiekuńczość wobec
słabszych i zagubionych wynikała z au
tentycznego zainteresowania drugim
człowiekiem. Józek był szczery w rela
cjach międzyludzkich. Miał rzadki ta
lent odnajdywania właściwego „dystan
su” wobec innych. Dzięki temu potrafił
na tej samej stopie komunikować się
z podwładnymi, kolegami i z przełożo
nymi. Najważniejszy jednak, w mojej
opinii, z przymiotów Józka to jego inte
gralność. Józek, jak każdy z nas, czynił
na ogół rzeczy dobre, z rzadka rzeczy
złe. Zawsze jednak wiedział i potrafił to
przyznać, stosując tę samą miarę do sie
bie i do innych, w jakim stopniu i kiedy
odstąpił od swoich standardów. To rzad
ka i godna podziwu cecha człowiecze
go charakteru.
Józku, non omnis moriturus es. Po
zostały po Tobie Twe dokonania, rów
nież te, które przyniosą owoce w przy
szłości. Jednak przede w szystkim
pozostała po Tobie pamięć nas wszyst
kich, którzy mieliśmy szczęście napo
tkać Cię na naszej drodze.
Marek Banaszkiewicz
3/2009
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Dlaczego pewien mikrokwazar zaprzestaje produkcji?
Wiatry z dysków akrecyjnych jako me
chanizm tłumienia dżetów w mikrokwazarze GRS 1915+105 to tytuł z artyku
łu opublikowanego 26 marca w czaso
piśmie Nature, w którym autorzy pró
bują rozwiązać zagadkę powstawania
i tłumienia dżetów w mikrokwazarach.
Mikrokwazary to czarne dziury o ma
sach gwiazdowych z relatywistycznymi
dżetami — strugami materii, które wy
pływają z okolic czarnej dziury z pręd
kością zbliżoną do prędkości światła.
Skąd nazwa mikrokwazary? Część
czarnych dziur o masach gwiazdowych
wysyła w przestrzeń, podobnie jak kwazary, silne dżety gazu widoczne w pro
mieniowaniu radiowym. W odróżnieniu
do kwazarów, których masa sięga mio
nów mas Słońca, masa mikrokwazarów
jest rzędu kilku-kilkunastu mas Słońca.
Mikrokwazary naśladują zachowa
nie kwazarów i aktywnych jąder galak
tyk. Ponieważ są znacznie mniejsze,
procesy fizyczne wokół czarnych dziur
o masach gwiazdowych zachodzą
o rzędy wielkości szybciej niż wokół ich
odległych, supermasywnych odpowied
ników, dlatego mikrokwazary stanowią
idealne laboratorium, w którym śledzić
można ewolucję dysków akrecyjnych
oraz formowanie dżetów. Dyski akrecyjne formują się wokół czarnej dziury
na skutek przyciągania przez nią ma
terii zjej towarzysza. Takim przykładem
jest obiekt w naszej Galaktyce o nazwie
GRS 1915+105, który jest układem
podwójnym złożonym z czarnej dziury
o masie równej 14 masom Słońca oraz
gwiazdy ciągu głównego, z którego
czarna dziura „wysysa” materię, two
rząc wokół siebie dysk akrecyjny. Supermasywne czarne dziury pobierają

materię z całej macierzystej galaktyki.
Mikrokwazary przechodzą różne
cykle aktywności — od wysokiej akrecji materii i dużej jasności — wówczas
obserwuje się emisję wysoko- i niskoenergetycznego prom ieniowania X
(twardego i miękkiego), aż do niskiej
akrecji i małej jasności— wówczas wy
sokoenergetyczne promieniowanie X
przewyższa niskoenergetyczne.
Układ GRS 1915+105 jest również
zmienny w czasie, a tempo zmian waha
się od sekund do miesięcy. Obserwowano14 rożnych konfiguracji obiektu,
które są wynikiem oddziaływania dys
ku akrecyjnego na dżety. Niestety, na
tura tych procesów pozostaje niezna
na. GRS 1915+105 jest silnym źródłem
promieniowania rentgenowskiego. Ob
serwacje satelity Chandra pokazały, że
gdy mikrokwazar przechodzi ze stanu
wysokoenergetycznego do niskoenergetycznego, pojawia się gorący wiatr
w zewnętrznych obszarach dysku akre
cyjnego, rozwiewa część dysku i zatrzy
muje przypływ materii do dżetu — dżet
zanika. Wiatr pozbawia dżet dopływu
materii, a gdy zamiera, dżet może po
jawić się na nowo.
Wiele kwazarów jest obserwowa
nych jedynie w niskoenergetycznym
stanie — nie oznacza to jednak, że jest
to ich jedyny stan, ale że skala czaso
wa zmian jest znacznie większa niż
w przypadku mikrokwazarów. Aby więc
poznać naturę kwazarów, obserwuje się
ich mniejszych kuzynów, w których pro
cesy zachodząo 6 -8 rzędów wielkości
szybciej — godzinne zjawisko gwiaz
dowej czarnej dziury będzie trwać
10 tys. lat w jej supermasywnym odpo
wiedniku.

Mikrokwazary promieniująw szero
kim spektrum — od fal radiowych po
promieniowanie gamma. Dlaczego?
Bo mają różne źródła energii: ultrafio
let i miękkie promieniowanie X jest
emitowane przez dysk akrecyjny, twar
de promieniowanie X przez koronę
dysku złożoną z bardzo gorącej pla
zmy, emisję radiową generuje wąski
dżet plazmy z silnym polem magne
tycznym. Obserwacje Chandry w pro
mieniach X pokazały również, że dże
ty oraz wiatr unoszą tę samą ilość
materii z czarnej dziury. To oznacza,
że czarna dziura w jakiś sposób regu
luje tempo akrecji — raz wyrzuca masę
poprzez dżety a raz poprzez w iatr
z dysku akrecyjnego. Taka samoregulacja jest często dyskutowana, gdy
mowa o supermasywnych czarnych
dziurach, ale jest to pierwsza obser
wacja, która potwierdza to zjawisko dla
gwiazdowych czarnych dziur. Jest to
zatem kolejny dowód, że czarne dziu
ry gwiazdowe i supermasywne zacho
w ują się podobnie (uwzględniając,
oczywiście, różnice w tempie proce
sów).
Dane z Chandry mogą pomóc od
powiedzieć na pytanie: dlaczego dżety
zanikają i jak czarna dziura reguluje ich
powstawania i wzrost? Dlaczego dżety
pojawiają się znów, gdy wiatr w dysku
przestaje wiać? W jaki sposób materia
opadająca na czarną dziurę nie prze
kracza horyzontu zdarzeń (granicy, zza
której nic nie wróci) i ucieka w prze
strzeń w postaci relatywistycznych dże
tów? Pytań nie brakuje. Badania trwają.

(,kz)

Źródło: Nature

Układ podwójny czarna dziura — gwiazda. W stanie a jest widoczny wyraźny, wąski dżet namagnetyzowanej plazmy, jasność oraz tempo
akrecji materii na dysk są niewielkie. W stanie b jasność dysku akrecyjnego rośnie, a pojawiający się w zewnętrznych częściach dysku wiatr
wstrzymuje dopływ materii do dżetu, który zanika. Źródło: Nature
3/2009
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Osobliwe kratery meteorytowe na Marsie
owierzchnia Marsa jest bombar
d o w ana d robnym i ciałam i
U k ła d u S ło n e c z n e g o z nie
mniejszą częstotliwością niż Ziemia.
Jednak o iłe powierzchnię Ziemi chroni
względnie gruba i gęsta warstwa atmo
sfery i tylko nieliczne ciała mają szansę
ją osiągnąć, to na M arsie z powodu
znacznie rzadszej atmosfery liczba spad
ków jest wielokrotnie większa. Wiele
z nich rejestruje się na zdjęciach wyko
nywanych z pokładu orbitujących wokół
Marsa sond w postaci nowych kraterów

P

o średnicach od paru do kilkudziesięciu
metrów.
P rzykład takiego dość św ieżego
spadku w idać na załączonych zdję
ciach. Ponieważ ślady spadku wraz
z nowymi kraterami zostały dostrzeżo
ne na zdjęciach z marca 2008 r., spraw
dzono wcześniejsze zdjęcia tego obsza
ru w ykonane z odpow iednio dużą
rozdzielczością kamerą THEMIS za
montowaną na pokładzie sondy Mars
Odyssey. Wynika z nich, że spadek na
stąpił pomiędzy majem 2003 r. a wrześ

niem 2007 r. Najciekawszy jednak jest
w tym przypadku kształt śladu, a do
kładniej prosta, wąska smuga rozdzie
lająca dwa największe młode kratery.
Wyjaśnienie tego fenomenu, jakie
przychodzi badaczom do głowy, zakła
da, że podczas rozpadu meteoroidu w at
mosferze nastąpił podział większej bry
ły na dwie prawie równe części, które
spadły blisko siebie w tym samym mo
mencie, a wyrzucone z miejsc uderze
nia strumienie utworzyły pomiędzy nimi
pas zagęszczenia pyłu i w efekcie ob
serwowaną smugę.
Szacuje się, że spadków drobnych
ciał (o rozmiarach poniżej jednego me
tra) na powierzchnię Marsa w ciągu roku
są setki, ale dobrze widoczne na zdję
ciach ciemne ślady wokół kraterów, jak
w tym przypadku, zaobserwować moż
na w zasadzie tylko w obszarach Marsa
dobrze pokrytych warstwą pyłu. Przy
okazji warto też zauważyć, iż z braku
gęstej atmosfery wyhamowującej lot
meteoroidu, miejsca spadku nie tworzą
znanych na Ziemi elips rozrzutu. (jd )

,

.

fi , .

Fot. NASA/JPL/University of Arizona
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DOŁĄCZ D O GRO N A ODKRYW CÓ W

BRESSER

M EADE

SERIA MESSIER - nowe ceny!!!
(Teleskopy na montażu paralaktycznym
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90.................. 999.00
Refraktor R-102............... 1899.00
Refraktor R-I27L..............2699.00
Refraktor R-I27S..............2899.00
Refraktor R-152...............3499.00
Newton N-130................ 1099.00
Newton N-150................ 1699.00

Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX200R GPS
(Teleskopy Ritchey-Chrśtiena na montażu widłowym
z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)

8" (203mm)............................. 13925.00
10" (254mm)............................ 18925.00
12" (305mm)............................ 23850.00
14" (356mm)............................35995.00
16" (406mm)............................69500.00
SERIA LDX-75

^or=tioiM

(Teleskopy na montażu paralaktycznym
z systemem GO-TO)

SERIA SKYVIEW PRO

Refraktor 80mm ED A PO ..... od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO.... od 5500.00
Refraktor I20mm EDAPO.... od 9250.00
Refraktor I20mm.............. od 3350.00
Maksutow I27mm..............od 3350.00
Maksutow 150mm............. od 4450.00
Maksutow 180mm..............od 5999.00
Newton 203mm................od 3350.00

iś ź
W

TELESKOPY i FILTRY SŁONECZNE Ha

Już od 2825.00

(Teleskopy Newtona
na montażu paralaktycznym)

MT-910 114mm........999.00
MT-750 I52mm......1450.00
MT-800 200mm......1999.00

Sky-watcher
Newton 114mm EQ2...............595.00
Newton 130mm EQ2...............695.00
Newton 150mm EQ3-2........... 1235.00
Dobson 8” Classic................. 1075.00
Dobson 8” Pyrex...................1275.00

im N O

_
METRIA ■ *2 0 0 0 .©

i DEEPSKY ATLAS

a n r a re *

-

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
KSIĄŻKI I ATLASY

Plóssl (6-40mm/l,25”).......... od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1.25").. od 250.00
Erfla (30-52mm/2").............. od 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x11,25.......................105.00
Barlow l,6x/2".......................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25”)..525.00

Uranometria tom I i II..................... 179.00
Pocket Sky Atlas............................. 89.00
Sky Atlas 2000.0 wersja Deluxe.......... 179.00
Sky Atłas 2000.0 wersja Field..............199.00
Atlas of the Moon.......................... 135.00

FILTRY

45° 1,2 5 7 1,25".......................105.00
90° 1,2571,25".......................125.00
45° M42xl/I,25".....................125.00
90° M42xl/I,25".....................145.00
90° 272" 98%.........................395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl..... 625.00

ALP 1,25”.............. 199.00
ALP 2”.................. 350.00
N D 13 1,25" (szary)....45.00
N D 13 2" (szary)..... 105.00
Kolorowe 7 s z l 1,25"...285.00
Kolorowe 7 szt. 2”.....475.00

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA

Jesteśmy producentem wysokiej klasy
teleskopów i akcesoriów astronomicznych.
Wykonujemy teleskopy o aperturze od 250
do 600mm. Zbudowaliśm y największy
amatorski teleskop w Polsce! Ponadto
oferujemy usługi projektowe, naprawcze
i regulacyjne w zakresie optyki i mechaniki
a także wykonujemy sprzęt na indywidualne
zamówienie klienta.

N in ie jszy c e n n ik jest je d ynie n ie w ie lkim fra g m e n te m oferty.
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TELESKOPY - najniższe ceny!!!

NASADKI KĄTOWE

(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

LP Imager....... .................... 550.00
DS Imager................... ......1525.00
DS Imager Pro.....................1950.00
Reduktor/korektor C C D f/3,3... 799.00

90PE (90mm)........... 3889.00
I05PE (I05mm)........4899.00
I25PE (I25mm)........5995.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

KAMERY CCD

SERIA ETX

¥

Plóssl (4-40mm/1,25")............od 95.00
RKE (26-40mm/2’’).............. od 195.00
Barlow 2x/l,25"...................... 95.00
Barlow 2x/2"........ ................299.00

203mm..................2049.00
254mm..................2699.00
305mm................. 4249.00
406mm..................9999.00

(Teleskopy Maksutowa na montażu
widłowym z systemem GO-TO)

COR N AD O
i
f
485.00
''I
7x50............
10x50........... 495.00

Newton
Newton
Newton
Newton

5" (I27mm refraktor)...... .............. 5075.00
Akcesoria M EAD E
6" (I52mm refraktor)................... 6095.00
6" (I52mm Schmidt-Newton)..........5175.00
OKULARY Z SERII 5000
8" (203mm Schmidt-Newton)..........6125.00 Plóssl (6075,5-40mm)...... od 499.00
8" (203mm Schmidt-Cassegrain)....... 8325.00 SW A (6 8 7 16-40mm)........od 899.00
10" (254mm Schmidt-Newton)........ 6925.00 U W A (8274,7-30mm)..... od 1050.00

(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro
z opcjonalnym napędem, G O-TO lub Intelliscope)

LORNETKI
ASFERYCZNE
NIGHT VISION

SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona)

OKULARY
PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

12,5mm ortoskop..... 585.00
25mm Kellner.......... 275.00

FILTRY MGŁAWICOWE

NASADKI KĄTOWE

DeepSky 1,25"...... 375.00
Deep Sky 2".......... 730.00
U H C 1,25”............375.00
U H C 2"............... 730.00
OIII 1,25”............. 375.00
OIII 2"................. 730.00
H-Beta 1,25"......... 375.00
H-Beta 2"............. 730.00
Comet 1,25"..........375.00
Comet 2"............. 730.00

Enhanced 1,25"........ 365.00
Enhanced 2 "........... 695.00
LumiBrite 1,25" 98%....550.00
LumiBrite
875.00
.umiBrite 2”
2 98%......
9 8 % ...... 875.01

MAPY I GLOBUSY

OPROGRAMOWANIE

Obrotowa mapa nieba....8.00 Starry Night Pro+... 1050.00
Karta Messiera........ 13.00 Starry Night Pro........650.00
Karta Caldwella........13.00 Starry Night Enth...... 335.00
Mapa Księżyca......... 13.00 CoolSky 2.0..............39.00
Globus Księżyca......225.00 Maxim D L .......... . 1250.00
SkyMap Pro............ 375.00
SkyChart III..............169.00
Desktop Universe.... 825.00
Sky Tools 2 CD......... 425.00

SKY PUBLISHING

o

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona
lub Cassegraina)

Obrotowy 1,25”...... 115.00
Przesuwny 1,25”...... 195.00
Przesuwny 2”..........275.00

ZŁĄCZKI I REDUKCJE

M42/Canon EOS...... 49.00
M42/Nikon............. 49.00
M42/T2.......... ....... 45.00
I.257M42.............. 35.00
27M 42..................45.00
M42/web kamera......45.00
L-adapter mały......... 20.00
L-adapter duży......... 25.00

w
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Lipiec
S łońce
W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, w związ
ku z czym dni są coraz krótsze. 4 lipca Ziemia znajdzie się
w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity — w aphelium.
W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zachodzi
o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi o 18h28m.
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.
9 lipca wystąpi półcieniowe zaćmienie Księżyca, niewi
doczne w Polsce, natomiast 22 lipca całkowite zaćmienie Słoń
ca (najdłuższe w XXI w.), również niewidoczne w Polsce.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2009
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P [°]
-2,6 5
-1,74
-0,83
0,07
0,98
1,88
2,77
3,66
4,55
5,42
6,29
7,14
7,99
8,82
9,64
10,45

BQ[°]

Ln[°]

2,87
3,09
3,31
3,52
3,73
3,94
4,14
4,33
4,52
4,71
4,89
5,07
5,24
5,40
5,56
5,71

301,68
275,20
248,73
222,26
195,79
169,32
142,85
116,39
89,92
63,46
37,00
10,54
344,08
317,62
291,17
264,72

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
23d19h07m— heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

wysokości zaledwie 16° nad horyzontem, o tyle 31 lipca wy
sokość ta wzrośnie do 30°.
W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza,
świecącego w gwiazdozbiorze Koziorożca z jasnością -2 ,8m.
Po okresie przebywania w części ekliptyki o najmniejszej de
klinacji planeta wznosi się już po niej powoli coraz wyżej,
w związku z czym w momencie górowania znajdziemy ją na
wysokości 23° nad południowym horyzontem (w 2008 r. wy
sokość górowania Jowisza wynosiła jedynie 15°).
Wieczorem, nisko nad zachodnim horyzontem, można
próbować odnaleźć Saturna, świecącego z jasnością+1,0m.
Warunki widzialności planety szybko się jednak pogarszają
i pod koniec miesiąca jej obserwacja staje się praktycznie nie
możliwa.
Uran i Neptun widoczne sąw drugiej połowie nocy w od
ległości 29° od siebie, w gwiazdozbiorach odpowiednio Ryb
i Koziorożca.
Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna w pierw
szej połowie nocy w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej ja
sność wynosi jedynie 14,1mi do jej zaobserwowania niezbęd
ny jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 20 cm.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu następująca: pełnia 7d09h21m, ostatnia kwadra 15d09h53m,
nów 22d02h35m i pierwsza kwadra 28d22h00m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 7 lipca o 21h40m, natomiast w perygeum
21 lipca o 20h17m.
Planety, p lanety karło w ate i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny. Nad ranem, nisko nad wschodnim horyzontem,
możemy obserwować Wenus, świecącą z jasnością -4,1 m.
Wysokość planety nad horyzontem, mierzona godzinę przed
wschodem Słońca, wzrasta od 12° na początku lipca, do 20°
pod koniec miesiąca. W związku z oddalaniem się od Ziemi,
średnica tarczy Wenus maleje w tym okresie od 19” do 15”,
przy fazie rosnącej po „kwadrze".
Również nad ranem, niedaleko Wenus, można odnaleźć
Marsa, świecącego z jasnością +1,1m. Warunki obserwacji
planety z dnia na dzień poprawiają się — o ile na początku
lipca, na początku świtu cywilnego, można go dostrzec na
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W lipcu w pobliżu opozycji nie znajduje się
żadna jasna planetoida.

Komety
W lipcu, zarówno nad ranem, jak również
wieczorem, w gwiazdozbiorze Wodnika będzie
można przy pomocy lornetek obserwować ko
metę krótkookresową 22P/Kopff, która 31 lipca, na dwie godziny przed wschodem Słońca,
będzie widoczna na wysokości prawie 30°: 10
VII: 22h51,4m, -9 °0 7 \ 8,2m; 20 VII: 22h57,7"\
-9°35’, 8,3m; 30 VII: 23h00,1m, -10°29’, 8,5m.
Przewidywana średnica głowy komety wynosi
13’, czyli nieco mniej niż połowa średnicy tarczy
Księżyca.
Należy pamiętać, że położenie komety,
a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco różnić
od przewidywanych. Zaleca się podejmować
próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, najle
piej w okresie nowiu Księżyca, czyli nad ranem
około 22 lipca.

niu 2009 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Meteory
W drugiej połowie lipca można obserwować
meteory z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: Piscis Austrinidy (PAU) (22h44m, -30°),
południowe delta Akwarydy (SDA) (22h36m,
-16°) i alfa Kaprikornidy (CAP) (20h28m, -10°).
Roje te składają się ze słabych, stosunkowo
wolnych meteorów, chociaż w skład CAP
wchodzą też niekiedy bardzo jasne i powolne
(a więc efektowne) bolidy. Piscis Austrinidy są
rojem bardzo słabo zbadanym, o niskiej aktyw
ności i wymagają obserwacji, z kolei południo
we delta Akwarydy są jednym z najaktywniej
szych rojów nieba południowego, natomiast ak
tywność alfa Kaprikornidów jest niska. Maksi
mum aktywności rojów przypada 28 lipca (PAU
i SDA) oraz 30 lipca (CAP), toteż w ich poran
nych obserwacjach nie będzie przeszkadzał
Księżyc w pierwszej kwadrze.
★ ★ *

niu i wrześniu 2009 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m). Poniżej widoczny jest fragment
trasy planety Jowisz w tym okresie

1d13h Uran nieruchomy w rektascensji.
4d02h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej
Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphelium, w odległości 1,016756 j.a.
6dGwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, -22°55’) osiąga maksimum ja
sności (7,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2004].
7d Częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca,
widoczne na Oceanie Spokojnym, południowo-zachodniej części Atlantyku, we wschodniej
Australii, w zachodniej części Ameryki Północ
nej i Ameryki Południowej oraz całej Antarkty
dzie; w pozostałej części Australii oraz w Indo
nezji przy wschodzie Księżyca, natomiast w po
zostałych częściach obu Ameryk (bez obsza
rów arktycznych Ameryki Północnej) i zachod
nim Atlantyku przy zachodzie Księżyca. Prze
bieg zaćmienia: początek zaćmienia półcienio
wego: 8h33m, maksimum zaćmienia: 9h39m,
3/2009

niu 2009 r. (zaznaczone gwiazdy do 9,5m)
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koniec zaćmienia półcieniowego: 10h11m. Zaćmienie
niewidoczne w Polsce.
8d06h Minimalna libracja Księżyca (0,9°) w kierunku Sinus
Iridium (oświetlona).
9d13h Złączenie Jowisza z Neptunem w odl. 0,5°.
9d23h11mGwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga mak
simum jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007].
10d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda)
(12h25,3m, +0°46') osiąga maksimum jasności (6,8m)
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2007],
10d19h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
10d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
11d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda)
(0h02,1m, -14°41’) osiąga maksimum jasności (7,6m).
13d09h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
13d22h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
15d16h Maksymalna libracja Księżyca (10,1°) w kierunku
krateru Schickard (oświetlony).
16d23hOdkrycie g w ia z d y A ri (5,7m) przy ciemnym brzegu
Księżyca tuż po ostatniej kwadrze, na wysokości 16°
nad horyzontem, widoczne w całej Polsce (Krosno
23h39m— Szczecin 23h51m).

Ze w n ./W e w n .
k o n ta kty półcienia
P I = 23:58:18.7 UT
P2 = 01:47:41.9 UT
P3 = 03:23:03.3 UT
P4 = 05:12:25.1 UT

Z ew n./W ew n.
k o n ta k ty c ie n ia

F. Espenak, NASA's GSFC - Fri, Jul 2,

Ul =
U2 =
U3 =
U4 =

00:51:16.9
00:54:31.0
04:16:13.1
04:19:26.5

UT
UT
UT
UT

sunearth.gsfc.rutsa.gov/eclipse/eclipse.html

Rys. 7. Schemat całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 22 lipca 2009
18d02h Odkrycie gromady otwartej Plejady przy ciemnym
[wg F. Espenak, NASA/GSFC]
brzegu Księżyca po ostatniej kwadrze, na wysokości
35° nad horyzontem, widoczne w całej Polsce (dla
gwiazdy Alcyone = rj Tau, 2,9m: Zielona Góra 2h33'
■Olsz- 22d Całkowite zaćmienie Słońca. Pas fazy całkowitej zaćmienia
tyn 2h39m).
rozpocznie się 22 lipca 2009 o godzinie 0h53mw zatoce Kham
bhat (Indie), w punkcie o współrzędnych <p = 20°22'N, X =
18d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
70°31’E. Następnie wkroczy na subkontynent indyjski, prze
19d03h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
chodząc w pobliżu miast Surat, Indore, Bhopal, Varanasi i Pa
21d23h Minimalna libracja Księżyca (0,5°) w kierunku Mare Fe
ta. Opuszczając Indie, cień Księżyca przejdzie przez Nepa,
cunditatis (zacienione).
Bangladesz i Burmę, wkraczając następnie do Chin w pro
wincji Syczuan. W swojej drodze przejdzie przez miasta Chon
gqing, Wuhan i Hangzhou, opuszczając kontynent azjatycki
N
w Szanghaju. Po przekroczeniu Morza Chińskiego pas fazy
I
całkowitej przejdzie przez japońskie wyspy Riukiu i Iwo Jimę,
Półcień Ziemi
wkraczając następnie na Ocean Spokojny, gdzie po drodze
napotka jedynie niewielkie atole w archipelagach Wysp Marschalla i Kiribati. Zaćmienie zakończy się 22 lipca 2009 o go
dzinie 4h18mna Oceanie Spokojnym, w punkcie o współrzęd
nych tp = 12°55'S, X = 157°41’W. Maksymalny czas trwania
fazy całkowitej dla obserwatora na Ziemi będzie wynosił
6m38,8s (najdłuższy w XXI wieku), wielkość fazy maksymal
nej F = 1,080. Częściowe fazy zaćmienia będą widoczne prak
tycznie w całej południowej i wschodniej Azji oraz w zachod
niej części Oceanu Spokojnego. W Polsce zaćmienie niewi
doczne.
Momenty Kontaktów
PI = 08:32:48 UT
P4 = 10:44:27 UT

F. Espenak, NASA's GSFC - 2004 Jul 07

http://iunearth.gifc.nasa.gov/eclipie/eclipie.htnil

22dGwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m,
+48°47') osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2008],
22d15h36mSłońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.
22d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
24d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) (2h33,7m,
-13°09') osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2006],
25d08h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 6°.

Rys. 6. Schemat półcieniowego zaćmienia Księżyca w dniu 9
lipca 2009 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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28d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m,
+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2008],
28d06b Maksymalna libracja Księżyca (10,2°) w kierunku Mare
Humboldtianum (oświetlone).
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Sierpień
Słońce
W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słońce
wschodzi o 2h57m, zachodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wschodzi
o 3h46m, zachodzi o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje
w znak Panny.
6 sierpnia wystąpi półcieniowe zaćmienie Księżyca, wi
doczne w Polsce.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2009
VIII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VIII 31

P [°]
10,85
11,64
12,41
13,17
13,91
14,63
15,34
16,02
16,69
17,34
17,98
18,59
19,18
19,75
20,30
20,83

B0 [°]
5,78
5,93
6,06
6,19
6,32
6,43
6,54
6,64
6,74
6,82
6,90
6,97
7,03
7,09
7,14
7,18

Lnn
251,49
225,04
198,59
172,14
145,70
119,26
92,82
66,38
39,94
13,51
347,08
320,65
294,22
267,80
241,38
214,95

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;

Koziorożca, osiągając największą w 2009 r. jasność -2 ,9 m.
W związku z przebywaniem planety w opozycji również śred
nica tarczy Jowisza osiąga największąw bieżącym roku war
tość równą 49”, co ułatwi teleskopowe obserwacje szczegó
łów w atmosferze planety oraz zjawisk w układzie jej najwięk
szych księżyców. Przez większe teleskopy amatorskie moż
na będzie dostrzec tarcze księżyców galileuszowych Jowi
sza: lo (1,25"), Europy (1,07”), Ganimedesa (1,80”) i Callisto
(1,64”).
Saturn zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i jego
obserwacja jest praktycznie niemożliwa.
Sierpień jest bardzo dobrym miesiącem do obserwacji
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywaniem
w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet (o śred
nicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest teleskop o śred
nicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100'.
Warunki wieczornej widzialności planety karłowatej
(134340) Pluton w porównaniu z lipcem praktycznie nie ule
gają zmianie.
W sierpniu w pobliżu opozycji nadal nie znajduje się żadna
jasna planetoida.

Komety
W sierpniu przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika
będzie można przy pomocy lornetek obserwować kometę krót
kookresową 22P/Kopff, która w czasie górowania około lo
kalnej północy będzie się wznosić się na wysokość prawie
30° nad horyzontem: 9 VIII: 22h58,7m, -11°40’, 8,8m; 19 VIII:
22h54,4m, - 1 2°59’, 9,1m; 29 VIII: 22h48,7m, -14° 13’, 9,5m. Prze
widywana średnica głowy komety wynosi 11’, czyli około jed
na trzecia średnicy tarczy Księżyca.
Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej ja
sność, mogą się nieco różnić od przewidywanych. Zaleca się
podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, najlepiej
w okresie nowiu Księżyca, czyli o północy około 20 sierpnia.

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
20d00h32m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pełnia 6d00h54m, ostatnia kwadra 13d18h55m, nów
20d10h02mi pierwsza kwadra 27d11h42m. W apogeum Księżyc
znajdzie się 4d00h43m, w perygeum 19d04h54m i ponownie
w apogeum 31 d11h05m.

Cień Ziemi

Półcień Ziemi

i

Momenty Kontaktem
PI = 23:01:04 UT
P4 = 02:17:23 UT

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Wenus widoczna jest nad ranem na wschodnim niebie,
na godzinę przed wschodem Słońca osiągając wysokość 210
nad horyzontem, praktycznie nie zmieniającąsię w ciągu mie
siąca.
Również nad ranem, lecz znacznie wyżej, możemy ob
serwować Marsa, świecącego w gwiazdozbiorze Byka z ja
snością +1,0m. Dostrzeżenie przez teleskop jakichkolwiek
szczegółów na tarczy planety, o średnicy jedynie 6”, jest prak
tycznie niemożliwe, można jednak z łatwością dostrzec jej
fazę, osiągającą pod koniec miesiąca wartość jedynie 89%.
Jowisz widoczny jest przez całą noc w gwiazdozbiorze
3/2009

F. Espenak, NASA's GSFC 2004 Jul 07
http://iuncarth.gifc.nasa.gov/eclipte/eclipie.htinl

100“ W

120* W

60° W

0*

60° E

120“ E

180*E

Rys. 8. Schemat półcieniowego zaćmienia Księżyca w dniu 6
sierpnia 2009 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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M e te o ry
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne
Perseidy (PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o najbardziej regularnej corocznej aktywno
ści. Model struktury strumienia przewiduje w tym
roku wystąpienie głównego maksimum 12 sierpnia
w godzinach 17.30— 20.00. W tym okresie radiant
meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma
współrzędne: rekt. 3h09m, deki. +59°. Tegorocznym
obserwacjom Perseidów będzie przeszkadzał Księ
życ przed ostatnią kwadrą.
W okresie od 3 do 25 sierpnia możemy także
obserwować bardzo wolne meteory z roju kappaCygnidów (KCG). Maksimum aktywności roju przy
pada 17 sierpnia. Współrzędne radiantu wynoszą:
rekt. 19h04m, deki. +59°. Rój jest mało aktywny, mało
znany i wymaga obserwacji. W tegorocznych ob
serwacjach nie będzie przeszkadzał zmierzający do
nowiu Księżyc.
W okresie od 25 sierpnia do 8 września może
my także obserwować bardzo szybkie meteory z roju
alfa-Aurigidów (AUR). Maksimum aktywności roju
przypada 1 września o godzinie 1. W spółrzędne
radiantu wynoszą: rekt. 5h36m, deki. +42°. Rój jest
mało aktywny, jednak w latach 1935, 1986 i 1994
zaobserwowano jego nagłe, nieoczekiwane desz
cze. Zaleca się prowadzić obserwacje tego roju po
północy z 31 sierpnia na 1 września, oczywiście już
po zachodzie zbliżającego się do pełni Księżyca.

f

H S

<S|

necznego (ANT), południowych delta Akwarydów (SDA), alfa Kaprikornidów
(CAP) i Piscis Austridów (PAU) w okresie od 5 lipca do 20 września

* * *

1d21h41m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga
maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA" 5/2007].
4d19h Minimalna libracja Księżyca (0,2°) w kierunku
Oceanus Procellarum (zacieniony).
6dCzęściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca, widocz
ne w Europie (z wyjątkiem części wschodniej), Afry
ce, Ameryce Południowej, na całym Atlantyku i na
Antarktydzie; we wschodniej części Ameryki Pół
nocnej i we wschodniej części Pacyfiku przy wscho
dzie Księżyca, oraz w Europie wschodniej, zachod
niej części Azji i Oceanie Indyjskim przy zachodzie
Księżyca. Przebieg zaćmienia: początek zaćmie
nia półcieniowego: 23h01m(5 sierpnia), maksimum
zaćmienia: 0h39m, koniec zaćmienia półcieniowe
go: 2h17m. Zaćmienie widoczne w Polsce przy za
chodzie Księżyca.

sie od 15 lipca do 25 sierpnia

6d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (12h38,5m,
+6°59') osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2009],
6d19h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
7d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
8d22h09mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od
5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA"
1/2008}.
8d23h36mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga mak
simum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA" 6/2007].
9d14h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
12d07” Maksymalna libracja Księżyca (9,5°) w kierun
ku krateru Schickard (oświetlony).

140

i delta-Aurigidów (DAU) w okresie od 5 sierpnia do 10 października

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

3/2009

°f ^ U S

Ą

— HI, X7
1 ^ -~v, K

kalendarz astronomiczny 2009

14d20h Jowisz w opozycji do Słońca.
16d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
17 d0 i h Neptun w opozycji do Słońca.

17d06h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 3°.
17d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,7°.
18d Gwiazda zmienna długookresowa R And (0h24,0m, +38°35’)
osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 6/2004].
18d00h03m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
18d19h Minimalna libracja Księżyca (0,6°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).
19d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (20h49,9m, -5 °0 9 ’)
osiąga maksimum jasności (7,7m).
21d00h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005].
22d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
22d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
22d22h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007].
22d23h41m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.
24d16h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 27°.
25d01h Maksymalna libracja Księżyca (9,9°) w kierunku Mare Humboldtianum (oświetlone).
28d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (8h16,6m, +11°44’)
osiąga maksim um jasności (6,8m) [mapka zam ieszczona
w„Uranii-PA" 4/2004],

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Wodnika do obserwacji gwiazdy zmien
nej T Aqr (20h49m56,3s, ±5°08'48”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)
A b y otrzym ać datę w obow iązującym w lipcu i sierpniu
w Polsce „czasie letnim ”, należy dodać 2 godziny.
M o m e n ty złą cze ń p la n e t z K się życem po da ne s ą dla
w sp ółrzę dn ych W arszaw y. Dla każdego złą czen ia podano
m om enty najw iększego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne s ą w szy stkie złączenia, nie tylko w idoczne w Polsce.
W spółrzędne rów nikow e podane s ą dla Epoki 2000.0.

UW AG A: M om enty w szystkich zjaw isk podane s ą w czasie
uniw ersalnym UT (G reenw ich).

Rys. 14. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lip
cu 2009 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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O pracow ał T. Ś cię żor

Rys. 15. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w sierpniu 2009 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Cal
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sateli
ty w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo
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recenzje U-PA
Michał Heller: Filozofia i Wszechświat.
WybórPism. Towarzystwo Autorów i Wy
dawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 544, Kraków 2008.
Ukazała się nowa pozycja ks. prof. Michała
Hellera będąca zwieńczeniem Jego dotych
czasowych przemyśleń oraz publikacji —
naukowych i popularnonaukowych (w tym
również w „Uranii”) — z dziedziny ko
smologii, filozofii, fizyki i teologii. Świad
czy o tym chociażby „Nota od Wydawcy”
podającadlakażdej części monografii pew
ne, wykorzystane prace Autora — w su
mie 38 publikacji bądź opracowań; inne
podano w przypisach.
Trudno jest napisać wyważoną recen
zję tak obszernej (i o takim natężeniu wie
dzy filozoficznej) pozycji, zawierającej
ogromny ładunek intelektualny i emocjo
nalny. Najkrótsza opinia mogłaby brzmieć:
„To wszystko już było” — ale byłoby to
i nadmierne uproszczenie, i nadużycie nie
miłe dla Autora. Najdłuższa byłaby zapew
ne komentarzem liczącym kilkadziesiąt
stron. Obawiam sięjednak, iż pomimo róż
nych prób przybliżenia Czytelnikowi tego
dzida, pozostanie ono dla niektórych zbyt
„ciężkie do udźwignięcia”. Można zatem
tylko stwierdzić: Fiat voluntas tua.
Na wstępie Autor prowadzi krótkie
rozważania na temat: co to jest „nowa fi
lozofia przyrody”, czym jest filozofia na
uki, jak możliwa jest tzw. filozofia w na
uce, a także— wpływ idei filozoficznych
na powstawanie i ewolucję teorii nauko
wych. Następnie omawia matematycz
ność świata, co staje się głównym lejtmotywem całej niemal prezentowanej
pozycji. Owa matematyczność świata
budziła (i budzi) opory wielu przedstawi
cieli nauk filozoficznych. Przytoczę
w związku z tym pewien epizod z moje
go życia: 35 lat temu składałem egzamin
doktorski z filozofii. Doktorat dotyczył
problemów astronomicznych. Już wtedy,
niejako intuicyjnie, stałem na stanowisku,
iż przyroda musi być matematyczna. Profesor-egzaminator (filozof dwukrotnie
starszy ode mnie) gwałtownie zaprotesto
wał — myśląc jeszcze kategoriami dzie
więtnastowiecznymi. Jako „młody i głu
pi” uparłem się — poniekąd nawet się
pokłóciliśmy. Zakończyłem egzamin
oceną zaledwie dostateczną...
Obecnie Michał Heller pisze: Przez
naukę rozumiem tu przede wszystkim na
142

uką nowożytną ( . . . ) posługującą się matematyczno-empiryczną metodą. W konse
kwencji wspomina o średniowiecznym
modelu kosmologicznym, który rozpadł się
w zdeizeniu z matematycznymi modela
mi rzeczywistości. Szkoda, że w tym kon
tekście nie przytoczył On modelu kosmogonicznego Azteków, którzy uważali, iż
jeśli nie będzie się składało krwawych ofiar
z ludzi, to świat przestanie istnieć. Kiedy
konkwistadorzy hiszpańscy zabronili tego
i świat nie przestał egzystować, rozpadł się
nie tylko model, ale i cywilizacja Azte
ków. ..
Swoje rozważania Autor kontynuuje
w rozdziale Czy światjest matematyczny?
oraz w rozdziale Czy Wszechświatjest cha
osem? Następny rozdział — Co to jest
matematyka?— dotyczy struktur algebra
icznych i topologicznych, by „gładko”
przejść do niezmiernie pouczającej proble
matyki tzw. twierdzeń Goedla. Najogólniej
ujmując, teoremat Goedla głosi, iż nie moż
na dowieść poprawności (prawdziwości)
systemu w obrębie tego systemu. Wszy
scy np. wiemy, że 2*2 = 4, ale dowieść
tego w ramach arytmetyki nie sposób. Trze
ba wznieść na wyższy poziom, np. alge
bry, a wtedy to działanie dowodzi się z tzw.
dwumianu Newtona. Oczywiście piszę to
w uproszczeniu, ponieważ bywająbardziej
wyrafinowane sytuacje.
Po rozważaniach na temat sukcesów
matematycznej metody badania świata
Autor przechodzi do ontologicznego za
angażowania współczesnej fizyki. Ontologia zajmuje się ogólną teorią bytu, cha
rakterem i strukturą rzeczywistości. Przy
tej okazji wspomina też o słynnej Brzy
twie Ockhama.
Z kolei następują bardzo interesujące
rozważania na temat słynnego efektu EPR
będącego pozostałościąpo nicprzemiennej,
nielokalnej fazie w dziejach Wszechświa
ta (zob. też „Urania-PA” nr 6/2003), po
czym Michał Heller przechodzi do nader
krótkiej części zatytułowanej... Metafizy
kafizyki, w której warto zwrócić uwagę na
Teorie wszystkiego oraz zasady antropiczne (będą się one powtarzały). Osobiście
mam do nich ambiwalentny stosunek,
zwłaszcza do silnej (ostatecznej), czemu
już nieraz dawałem wyraz, nie godząc się
na jej uznanie, ponieważ zakłada ona —
ni mniej, ni więcej — teleologję.
Rozdział 1części piątej (noszącej symp
tomatyczny tytuł Czas — przestrzeń —
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

grawitacja) przedstawia głównie szcze
gólną teorię względności. Autor pisze mię
dzy innymi: (...) szczególna teoria
względności — bardziej niż inne teorie
współczesnejfizyki — stanowi przedmiot
zarównofilozoficznych dyskusji,ja k i ata
ków ze strony niedoksztalconych amato
rów. Nic dodać, nic ująć...
W rozdziale Whitehead i Einstein —
dwa style myślenia tejże części Autor po
nownie nawiązuje do matematyczności
świata, pisząc m. in.: Fiasko metody Whiteheada i sukces metody Einsteina wydają
się świadczyć o tym, że świat ma bogatą
strukturę matematyczną, do której można
się poznawczo przybliżyć, stosując matematyczno-empiryczną metodę badania
(...). Ponadto dość dużo uwagi Heller po
święcił w tym kontekście filozofowi neopozytywistycznemu Karlowi Raimudowi
Popperowi, często niezbyt pochlebnie się
wyrażając ojego „nauce” (zaś St. Lem pisał
był wprost: „(...) lord Popper to twórca
paru bystrych konceptów, poza tym jed
nak niesynkategorematyczny odgrzewacz
zneutralizowanych ontologicznie zrazów
w sosie po Circulus Vindobonensis. Po tym
kółku, w którym Wittgenstein świecił świe
cił, aż przestał. Kółko zostało zawieszone
na kołku.” — Wizja lokalna, wyd. II,
s. 179).
Nie będęjednak wprowadzał Czytelni
ka w geometrię niepizemienną, ponieważ
uczyniłem to w innej recenzji książki ks.
prof. Hellera („Urania-PA” nr 6/2003).
Byłoby to poniekąd powtarzanie się...
W zakończeniu pragnę stwierdzić, iż
po lekturze tej monografii (a nawet w jej
trakcie) odnosi się prawie że nieodparte
wrażenie-sugestię — nie wyrażoną
zresztąjawnie— iż większość (statystycz
na) filozofów to niemal „idioci”. Jeszcze
dobitniej wyraził to był Stanisław Lem,
pisząc: „Lecz żadnemu (podkreślenie
moje— TZD) z filozofówjakoś nie przy
szło do głowy to, że wyprowadzać z po
rządku własnego myślenia — prawa,
ważne dla całego zbioru ludzi od eolitu
po zgaśnięcie słońc, jest, mówiąc łagod
nie, rzeczą nieostrożną” (Głos Pana,
wyd. I., s. 46).
Proszę wybaczyć moje nieustanne od
woływanie się do Lema, ale jak to napi
sałem (zob. „Urania-PA” nr 6/2003):
„Lem filozofuje literacko, Heller — ma
tematycznie”!
T. Zbigniew' Dworak
3/2009

astronomia i muzyka

Ojciec Niebo, matka Ziemia
oncert Józefa Skrzeka na 15-lecie Planetarium w Toruniu mia
łem zapisany w kalendarzu od
momentu ustalenia jego daty na 8 mar
ca 2009 r. Darmowe wejściówki roze
szły sie błyskawicznie i tylko dzięki
życzliwości toruńskich przyjaciół uda
ło mi sie zdobyć jedną (Staszku i Sław
ku, dzięki!). Musiałem pojechać...
Koncerty, gwoli ścisłości, były trzy.
Jeden odbył się w sobotni wieczór,
7 marca, i był w zasadzie przeznaczony
tylko dla zamkniętego grona. Była to
swoista próba generalna przed dwoma
niedzielnymi koncertami. Pierwszy, na
którym miałem przyjemność być, roz
począł się o godz. 15, drugi o 17.
Czas na pokoncertowe refleksje...
R efleksja pierw sza: niesam ow ita
symbioza obrazu i dźwięku. Jeden bez
drugiego nie jest tym, czym są razem.
Niby mogą funkcjonować samodzielnie,
ale dopiero w połączeniu przemawiają
pełnią mocy, pełnią emocji.
Refleksja druga: Józef Skrzek na
prawdę gra, a nie odtwarza wcześniej
zaprogramowane sekwencje dźwięków
(przeciwległy biegun do tego, co paro
diował pewien znany krajowy kabaret
w stosunku do pewnego znanego zagra
nicznego muzyka).
Refleksja trzecia: Roksana Vikaluk to
wokalistka o ciekawym głosie i przede
wszystkim wszechstronnych umiejętno
ściach. Słychać było i jazzowe, i klasycz
ne, i ludowe zaśpiewy, przede wszyst

K

kim jednak ujawniały się fascynacje staje się zdolne do samodzielnego aktu
dawnymi śpiewami sięgającymi czasów kreacji (tak, tak, o tym właśnie mówi
pogańskich. Ciekawe połączenie z sa utwór zagrany na bis, pokazujacy Czło
kralnie brzmiącymi organami Skrzeka! wieka wyruszającego w Kosmos, by
Refleksja czwarta: po wspólnych kon w przyszłości zapłodnić życiem Marsa
certach Klausa Schulze i Lisy Gerard i inne odległe światy).
obawiałem się jakiejś formy naśladow
Refleksja szósta i ostatnia: nie bez ko
nictwa czy swego rodzaju wtómości. Nic zery termin wykonania utworu przypadł
z tego! To, co zaprezentowała ta para na 8 marca — tradycyjnie obchodzony
pod kopułą toruńskie
go planetarium, jest
tak oddalone od tego,
co usłyszałem pod
czas listopadowego
koncertu w warszawskiej bazylice (patrz
„Urania-PA 1/09) jak
Wschód od Zachodu.
Swoista słowiańska
odpow iedź na ger
mańskie granie w iel
b ic i e l a W a g n e ra
i celtyckie zaśpiewy
Józef Skrzek i Roksana Vikaluk. Fot. S. Jędraszek
Australijki. W tym
zestawieniu kryje się pewna głębsza Dzień Kobiet. Bo, proszę Państwa, „Koprawda, ale to ju ż ...
smofonia” to utwór poświęcony tej jedy
Refleksja piąta i najistotniejsza: „Ko- nej — Matce Ziemi — kobiecemu pier
smofonia” Józefa Skrzeka ze śpiewem wiastkowi naszego kosmicznego dom u...
Roksany i wizualizacjami stworzonymi Tysiąceplanet, czerwonych, niebieskich,
przez Stanisława Rokitę to przepiękna Tysiące planet, dalekich, milczących,
opowieść o tym, skąd pochodzimy, kim I ona jedna, jedynie zielona,
jesteśmy i dokąd zmierzamy. Opowieść I ona jedna, jedynie mówiąca...
o Wszechświecie i tej jedynej wyjątko
DVD Klausa i Lisy będzie w maju,
wej Planecie, która ze związku z Nie a ja chciałbym jeszcze DVD z Józefem
bem urodziła Życie. Opowieść o dojrze i Roksaną...
waniu owego bytu do momentu, gdy
Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2009 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 10,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
Wszelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Karolina Zawada
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 1 4 /6 1 1 30 08
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Krzyżówka

relaks z Uranią

5

W

„ U ra n ii-P A ” nr 1/2009 z a m ieściliśm y
krzyżów kę, której rozw iązaniem je st hasło
SUPERNOWA TYCHONA. Nagrody książkowe
wylosowali Grzegorz Kubicki z Ostrowca Świętokrzyskie
go i Janusz Krzysztof z miejscowości Bożków.
A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:

I
Q

1. autor „Kosmofonii”
2. Rzadki, zjonizowany gaz
3. Tam odbywa się OMSA
4. Rektor UMK
5. Najprostszy akcelerator cząstek
6. Pierwszy skierował lunetę w niebo
7. Zjonizowana warstwa atmosfery
8. Jego parametry są używane do opisu pola magnetycznego
9. Z kropli jej mleka miała powstać Droga Mleczna
10. Planetoida 12999
11. Projekt budowy interferometru radiowego dla niskich
częstotliwości
12. Pulsujące gwiazdy
13. Spójność
14. Mniejsza wersja kwazara
15. Nazwa toruńskiej fontanny
16. Proces opadania materii na ciało niebieskie
17. Na początku XX w. badał strukturę Drogi Mlecznej
18. Letni miesiąc „spadających gwiazd”

Na rozwiązania czekamy do końca lipca 2009 r. Osoby
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania
drogą elektroniczną. N a zwycięzców czekają nagrody
książkowe.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-P A ” 1/2009: 1. Katastrofa, 2. Haumea, 3. Wikipedia, 4. Magnetyczne,
5. Kerra, 6. Bandung, 7. Frombork, 8. Obserwacje, 9. Niestabilność,
10. Synteza, 11. Gigantyczne, 12, Flickering, 13. Chicxulub, 14. Bolo
nia, 15. Astronet, 16. Kwadrantydy.

Ciekawe strony internetowe...
Dziś proponuję trochę nietypową wędrówkę po stronach NASA zawierających
wiadomości dla prasy — rozpoczniemy ją od adresu http://science.nasa.gov/headlines/y2008/17apr_magnetotail.htm?listl88305, pod którym znajdziemy infor
macje o przechodzeniu Księżyca przez ogon magnetosfery ziemskiej. Zjawisko
to ma miejsce raz w miesiącu w okolicy pełni i trwa około 6 dni. Dotychczasowe
pobyty astronautów na Księżycu miały miejsce poza pełnią Księżyca. A dzieją
się wtedy dziwne rzeczy— naelektryzowany pył pokrywający powierzchnię Księ
życa może unosić się do góry, tworząc rodzaj lokalnej atmosfery pyłowej. Ist
nieją stare zdjęcia horyzontu Księżyca wykonane w roku 1968 przez lądownik
Surveyor 7 znajdujący się w okolicach terminatora, na których widać poświatę
nad horyzontem. Jest to najprawdopodobniej lewitujący nad powierzchnią pył
rozpraszający padające na niego światło słoneczne. Oddziaływanie powierzchni
naszego satelity z ogonem magnetosfery ziemskiej jest zjawiskiem dynamicz
nym: zmiany mogą następować w skalach czasowych od minut do dni, wzmaga
jąc się w trakcie zaburzeń wiatru słonecznego i burz magnetycznych na Ziemi.
Lokalne różnice w potencjałach elektrycznych mogą wywoływać przemieszcza
nie się pyłu — coś w rodzaju burz pyłowych — prawdopodobnie najsilniejszych
w okolicach terminatora. O tym wszystkim, jak i o innych zjawiskach związa
nych z elektryzowaniem się pyłu i powierzchni Księżyca można dowiedzieć się
z odnośników prowadzących do kolejnych informacji. Niestety, niektóre adresy
są już nieaktualne.

(rs)

144

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

3/2009

c,Uranii
W czasie gdy na naszym niebie widoczna była
kometa C/2007 N3 Lulin, pogoda w kraju nie
była łaskawa. Autorzy nadesłanych zdjęć ro
bili je w obecności mgieł, chm ur i innych nie
dogodności. Zdjęcie po lewej było wykonane
reflektorem Newtona 250/907 z aparatem Ni
kon D 300 w o g n isku g łó w n ym te le sko p u
(28.02.2009 godz. 23.01-23.21 CSE, eksp.
8x90 s, ISO 2000). Fot. Mariusz Świętnicki,
Zręcin
N iże j zb liż e n ie ko m e ty do R e g u lu sa
(28.02.2009, ogniskowa 175 mm, łączny czas
ekspozycji 150 s, IS O 4000). Fot. Marek Niko
dem, Niedźwiady

Niżej zdjęcia składające się na potrójną sekwencję Saturna. Zostały
zrobione odpowiednio: 11.04.2007,11.02.2008 i 10.02.2009. W idać
zm iany kąta nachylenia pierścieni. Fot. Marcin Filipek

Wyżej gwiazda e Gem na m om ent przed zakryciem 6 lutego 2009 r.
(Canon EOS 350D w ognisku Newtona 300/1800). Fot. M arcin
Filipek, Jerzm anow ice

Zdjęcia z pokazów teleskopowych w Lidzbarku W armińskim w ra
mach akcji „100 godzin astronomii". Fot. J. Puszcz, K. Szym ukowicz
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Niezwykła galaktyka pyłowa NGC 7049

Ta niezwykła galaktyka jest klasyfikowana jako pośrednia między
eliptycznąa spiralną. Jej szczególną cechą są wielokrotne, pierście
niowe warstwy ciemnego pyłu wokół jądra.
NGC 7049 jest najbardziej jasna w Najjaśniejszej Gromadzie Ga
laktyk (Brightest Cluster Galaxy) w gwiazdozbiorze Indus (Indianin)
na południowym niebie (nazwę temu rejonowi gwiazd nadał holen
derski astronom Petrus Plancius w XVI w., ale nie zachowała się
w dzisiejszej nomenklaturze gwiazdozbiorów). Typowe galaktyki BCG
sąjednymi z najstarszych i najbardziej masywnych galaktyk.

NGC 7049 rozciąga się na przestrzeni ok. 150 tys. lat św. i znaj
duje się w odległości ok. 100 min lat św. od nas. Nie umiemy powie
dzieć, jak ona powstała, ale nie jest wykluczone, że mogą wchodzić
w grę wielokrotne zderzenia galaktyk.
Widoczna w górnej części galaktyki jasna gwiazda jest gwiazdą
tła należącą do naszej Drogi Mlecznej.

Źródło: NASA, ESA, W. Harris (McMaster University)

